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Inledning
Under de senaste decennierna har allt färre män valt att utbilda sig till och arbeta
som lärare. Skolan, en av de största arbetsplatserna i vårt samhälle, domineras idag
till största delen av kvinnor, något som inte alltid har varit fallet. En bidragande
orsak till den ökade andelen kvinnor och yrkets feminisering återfinns i diskursen
om läraryrket, dvs. hur man ser på och talar om detta yrke.1 Läraryrkets praktiker,
och den förändring som dessa har undergått, har bidragit till att föreställningarna
om vad yrket innebär har förändrats. Att arbeta som lärare inbegriper idag mer än
den rent kunskapsmässiga nivån, utöver undervisning och kunskapsförmedling
handlar det, åtminstone i de lägre årskurserna, till stor del om skötsel och tillsyn av
barn. Därmed är omsorg och omtanke viktiga färdigheter att ta hänsyn till,
färdigheter som genom historiens gång betraktats som särskilt kvinnliga. Sysslorna i
s.k. ”kvinnoyrken” betraktas ofta som något som faller sig naturligt för just
kvinnor, snarare än en särskild kompetens, vilket på sikt har bidragit till en
nedvärdering av just dessa yrken.2 

Vad är det då i lärarutbildningen och läraryrket som gör att så få män väljer denna
yrkesbana? Kanske handlar det om olika föreställningar och fördomar om yrket i
sig, den s.k. diskursen om läraryrket som nämndes ovan. Kanske kan det vara så att
den kraftiga kvinnodominansen i sig har en avskräckande funktion, att män
medvetet eller omedvetet undviker att söka sig till en utbildning som definieras som
”kvinnlig” och en bransch där främst kvinnor är yrkesverksamma.
Lärarutbildningen är dessutom en relativt lång utbildning som resulterar i ett yrke
som under de senaste årtiondena präglats av låg lön och status. Att arbeta med
samhällets absolut yngsta, eller för den delen äldsta, medborgare äger idag inte
särskilt hög status. Utöver låga löner och ett oförtjänt dåligt rykte tvingas många
lärare, på grund av kraftiga nedskärningar, att utföra sitt arbete i nerslitna lokaler
och med knappa resurser.

Den svenska arbetsmarknaden påtalas ofta som en av de mest könssegregerade i
hela världen. Könsarbetsdelningen tar sig uttryck i dels en vertikal segregering, där

                                           
1 Begreppet feminisering syftar bl.a. på den ökande andelen kvinnor samt på den förändring som
läraryrkets diskursiva praktiker genomgått. En mer utförlig definition återfinns på sid. 13. Diskurs kan
beskrivas som språkliga utsagor, vilka är systematiskt ordnade, och som styr utformningen av vår
världsbild. En mer utförlig begreppsbeskrivning följer på sid. 18.
2 SOU 1998:6, Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige,
Stockholm, sid. 77.
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männen är högst hierarkiskt rangordnade, och dels i en horisontell segregering, där
män och kvinnor ägnar sig åt olika sysselsättningar.3 Den kraftigt könssegregerade
arbetsmarknaden utgör en viktig grundpelare för hur det sociala livet organiseras
samt för upprätthållandet och reproduktionen av den manliga hegemonin4 i
samhället. Av denna anledning är det av stor vikt att segregeringen bryts och att en
så jämn könsfördelning som möjligt eftersträvas. Med hänsyn till det
jämställdhetsideal som råder är det därför i mina ögon viktigt att fler män rekryteras
till skolan.

Den låga andelen män inom läraryrket har under en längre period upplevts som ett
problem. Universitet och högskolor har av denna anledning av regeringen givits i
uppdrag att öka andelen män inom läraryrket och att minska snedrekryteringen till
högskolan. I proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan påtalas exempelvis
snedrekryteringen inom universitet och högskola som ett allvarligt samhällsproblem
som måste åtgärdas.5 Olika jämställdhetsprojekt har anordnats landet runt för att
bryta denna trend, ett av dessa projekt går under beteckningen ”Fler män till
läraryrket” och arrangeras av Linköpings universitet. Projektets syfte är att finna
nya vägar till rekrytering av män till lärarutbildningen, vilket bl.a. har tagit sig
uttryck i just preparandåret. Preparandåret är en förberedande ettårig utbildning
inför Lärarprogrammet och vänder sig till arbetslösa män med ett intresse för
läraryrket och ett behov av att läsa in sin högskolebehörighet. Utöver ett
tillgodoräknande av 20 poäng inom Lärarprogrammet erbjuds studenterna, efter
godkänt resultat, även platsgaranti på den fortsatta lärarutbildningen. Preparandåret
är ett försök till att bryta könsmönster inom läraryrket samt att öka jämställdheten
på arbetsmarknaden. 

Syfte och frågeställningar

Den bakomliggande intentionen med projektet ”Fler män till läraryrket” och
preparandåret är att bryta traditionella könsmönster inom lärarutbildningen och på
arbetsmarknaden samt att finna nya vägar till att rekrytera fler män till läraryrket.
Jag anser därför att det är relevant att studera ovannämnda könsmönster samt vad
som inom projektets ramar görs för att bryta dessa. Syftet med denna uppsats är

                                           
3 Ibid., sid. 76.
4 Begreppet manlig hegemoni syftar på att män i allmänhet har mer makt än kvinnor (och även vissa
män) i samhället. En mer utförlig definition följer på sid. 12. 
5 Proposition 2001/02:15, Den öppna högskolan, sid. 22.
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således att studera vilka diskurser som äger hegemoniskt tolkningsföreträde inom
preparandårets diskursordning samt vilka resurser till social och kulturell förändring
som tillhandahålls. 

Intressanta frågeställningar i sammanhanget är:

• Hur ser studenterna själva på genus, jämställdhet och sin egen (framtida)
roll som man i ett kvinnodominerat yrke? Denna frågeställning fokuserar
främst på hur föreställningar om kön, genus, jämställdhet och läraridentitet
konstrueras, reproduceras eller omformuleras i studenternas textuella utsagor.

• Hur har preparandåret utformats rent konkret och hur ser dess
styrdokument ut? Denna frågeställning fokuserar främst på vilka diskurser
som går att urskönja samt hur de diskursiva praktikerna ser ut. 

• Vilka större sociala och kulturella processer är preparandåret en spegling
av och hur kan preparandåret i sin tur påverka dessa? Denna frågeställning
fokuserar främst på vilka större sociala praktiker som preparandårets diskursiva
praktiker kan tänkas vara en del av. 

Ovanstående frågeställningar har var och en utformats utifrån tre olika kategorier
vad gäller metod och material och bygger på Faircloughs tredimensionella
analysmodell.6 Den första kategorien präglas av en textuell analys av studenternas
språkliga utsagor. Den andra kategorien präglas av en analys av de diskursiva
praktiker som präglar preparandår samt läraryrket i allmänhet, där språkliga utsagor
tillsammans med styrdokument och tidigare forskning utgör materialet. Den tredje
och sista kategorien präglas av en analys av de sociala praktiker som preparandåret
är en del av, detta genom att preparandår och styrdokument sätts i relation till det
övriga samhället. 

Avgränsningar

När man studerar genusordningen inom ett särskilt fält är det viktigt att hänsyn
även tas till övriga relevanta sociala och kulturella faktorer, såsom exempelvis klass
och etnicitet. Dessa faktorer ges dock inte något större utrymme i denna studie, där
                                           
6 Den tredimensionella analysmodellen som förespråkas av Fairclough presenteras mer ingående i
avsnittet Kritisk diskursanalys på sid. 17.
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det är genusproblematiken som står i fokus. Detta kan upplevas som en brist, vilket
jag är medveten om. Avgränsningar måste alltid göras och jag har valt att göra mina
här. Detta motiverar jag med att jag främst har intresserat mig för hur
föreställningar om kön och genus konstrueras i informanternas utsagor och att min
avsikt i mindre utsträckning har varit att ställa dessa mot varandra eller att på något
särskilt vis dra slutsatser utifrån skilda sociokulturella bakgrunder. Däremot vill jag
poängtera att jag hela tiden varit medveten om att informanternas livsvillkor skiljer
sig åt i vissa aspekter och att jag alltså inte på något vis har försökt att utelämna
eller på annat sätt dölja detta. 

En annan, mer naturlig, avgränsning som jag gjort är att det är preparandåret, och
inte hela Lärarprogrammet, som är föremål för denna studie. Till viss del fokuserar
jag på lärarens arbetsmarknad och skolan som institution, vilket beror på att dessa
faktorer utgör en viktig bakgrundsförståelse till uppsatsen som helhet. Med det
genusperspektiv som jag valt att anlägga har jag inte heller haft för avsikt att utföra
någon jämförelse mellan mäns och kvinnors åsikter. Genusperspektivet innebär
snarare att jag studerar en utvald grupp av män och deras syn, inte för att
reproducera en manlig norm som redan får stort utrymme inom forskning och
vetenskap, utan därför att de ses som en minoritet inom just detta fält och att det
uttryckts önskemål om att andelen män inom lärarkåren skall öka. 

Projektet ”Fler män till läraryrket” och dess preparandår
År 2000 startades informationskampanjen ”Fler män till lärarutbildningen” efter att
snedrekryteringen till högskolan uppmärksammats. Projektet var en satsning från
Linköpings universitet, inom vilket man hade observerat den samhälleliga
efterfrågan på manliga lärare. Till en början fokuserades det främst på information
och diskussion runt om på länets arbetsförmedlingar och diverse
vuxenutbildningar, men så småningom väcktes även en debatt i de lokala
tidningarna. 

År 2002 startade projektet ”Fler män till läraryrket” vid Linköpings universitet efter
att ekonomiskt stöd beviljats från Växtkraft Mål 3, ett arbetsmarknadspolitiskt
program med stöd från den Europeiska socialfonden. Projektet, vars syfte är att
finna nya vägar till rekrytering av män till läraryrket, har varit ett samarbete från
Linköpings universitets sida med ett flertal olika parter. Utöver Växtkraft Mål 3 har
man även samarbetat med Komvux/Vuxenutbildningen och Länsarbetsnämnden,
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där den senare har fungerat som medfinansiär i form av aktivitetsstöd till
studenterna. 

I projektet ingår det så kallade preparandåret, ett försök till att bryta könsmönstren
inom läraryrket samt att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Tanken har varit
att preparandåret skall erbjuda ett genusperspektiv i såväl de praktiska som de
teoretiska momenten för att öka medvetenheten om den roll som kön och genus
spelar i vår vardag. Projektet är alltså ett jämställdhetsprojekt som syftar till att bryta
den könsarbetsdelning som präglar stora delar av samhället.

Rekryteringen som pågick under hela 2002 riktades till arbetslösa män med ett
intresse för att arbeta med barn och ungdomar. Kravet var att de var inskrivna vid
Arbetsförmedlingen, födda senast 1979 samt att de var i behov av att läsa in en viss
gymnasiekompetens för att kunna uppfylla behörighetskraven till högskolan. Den 8
januari 2003 påbörjades det första preparandåret. 32 manliga studenter tog på
halvfart del av den förberedande ettåriga utbildningen som för 22 stycken av dem
ledde vidare in på Lärarprogrammet i januari 2004. Efter genomgången utbildning
med godkänt resultat erbjöds nämligen platsgaranti på lärarutbildningen vid
Linköpings universitet samt ett tillgodoräknande av 20 poäng inom
Lärarprogrammet. Under studieåret har teoretiska studier på Campus Norrköping
varvats med kompletterande studier inom vuxenutbildningen samt den mer
yrkesrelaterade praktiken som förlagts på förskolor eller grundskolor runt om i
Östergötlands län. En dag i veckan har studenterna befunnit sig på universitetet,
där föreläsningar och seminarier ägt rum, och en dag i veckan har de befunnit sig
på praktik, övrig tid har den enskilde studenten förfogat fritt över, vilket till stor del
styrts av i hur stor utsträckning samt vilka ämnen man läst på vuxenutbildningen.
preparandåret bygger till stor del på den första terminen inom det ordinarie
Lärarprogrammet. Skillnaden är att man läser på halvfart samt att man valt att
fokusera extra mycket på faktorer såsom ledarskap, genuskunskap samt IT, något
som man delvis saknat på det ordinarie programmet.

Från och med vårterminen 2004 bytte preparandåret namn till collegeår. Enligt
projektledaren handlar det enbart om ett namnbyte och påverkar inte själva
innehållet i utbildningen något nämnvärt. I denna uppsats är det dock det
ursprungliga preparandåret och dess studenter som står i fokus och preparandåret
är därför den benämning som kommer att användas i den fortsatta uppsatsen,
såvida det inte är just Collegeåret som avses.
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Målet med de projekt som erhåller ekonomiskt stöd från Växtkraft Mål 3 är att de
skall bli självgående och på så sätt drivas vidare utan extern finansiering. Detta är
avsikten även för detta projekt, vilket innebär att framtiden för Collegeåret för
tillfället är relativt oviss. I det fall att Linköpings universitet från och med
vårterminen 2005 står som ensam projektanordnare av Collegeåret finns det, enligt
projektledaren, inte längre samma möjligheter till att kvotera in enbart arbetslösa
män i syfte att minska en könsmässig snedrekrytering. Istället kommer det
antagligen, utöver dessa män, även att fokuseras på arbetslösa kvinnor utan
högskolebehörighet. Om Collegeåret i framtiden riktar sig till såväl kvinnor som
män, blir det istället med syftet att minska den sociala snedrekryteringen, även om
förhoppningen om att locka fler män fortfarande lever kvar.

Uppsatsens disposition

Under denna rubrik ges en kort presentation av uppsatsens olika delar, en slags
läsanvisning, om man så vill, vilken syftar till att ge läsaren en överblick och en
försmak av vad som komma skall. Jag anser att det är viktigt att läsaren får en
förståelse för det teoretiska utgångsläge som legat till grund för genomförandet av
denna studie, detta erbjuds under rubriken Teoretisk referensram,
forskningsläge och bakgrund där det ges en presentation av och förs en
diskussion kring all den teori som ligger till grund för analysen och som behandlar
kön, genus och jämställdhet, främst i relation till läraryrket. Presentationen av det
teoretiska perspektivet mynnar ut i en kort presentation av mansforskningens
område, vilken i sin tur mynnar ut i en kort historisk bakgrund till läraryrket och
dess praktiker. 

Under rubriken Metod och metodreflektion redogörs det för den kritiska
diskursanalysen, vilken utgör det metodologiska utgångsläget för denna uppsats.
Därefter följer en diskussion kring de reflektioner som gjorts i samband med
genomförandet av denna studie, vad gäller den kunskapssyn som följer med valet
av metod samt etiska överväganden. En kort presentation ges därefter av det
empiriska materialet och materialinsamlingen. 

Analysen har delats upp i fyra övergripande rubriker. Under den första,
Preparandåret i växelverkan med det svenska samhället, är ambitionen att identifiera det
sociala och kulturella ramverk som omger preparandåret. Detta görs genom en
definition av jämställdhetsdiskursens framväxt i samhället och hur denna kommit
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att forma ett intertextuellt samband mellan samhälle, universitet och preparandår.
Under den andra rubriken, Varför behövs fler män i läraryrket?, handlar det om varför
män efterfrågas inom läraryrket. Framförallt fokuseras det på hur fler män
efterfrågas just i egenskap av positiva förebilder och ställföreträdande
fadersgestalter. Under den tredje rubriken, Varför blir så få män lärare?, erbjuds en
förklaring till varför andelen män inom läraryrket är så låg. Det förs en diskussion
kring hur diskriminerande föreställningar ofta har en hämmande effekt på män som
funderar på att utbilda sig till lärare, vilket försvårar rekryteringsprocessen. Den
fjärde rubriken, Preparandårets disciplinerande praktiker, fokuserar på hur studenterna
fostras in i rollen som student och som blivande lärare. Det fokuseras dessutom på
hur preparandåret, trots skolvärldens relativt okritiska reproduktion av den
samhälleliga genusordningen, erbjuder en motkraft och ett försök till brytning där
studenterna ikläds rollen som förändringsagenter. 

I Slutdiskussion avslutas uppsatsen med en diskussion kring preparandårets
institutionella diskursordning, om vilka olika diskurser som identifierats samt
relationerna dem emellan. Avslutningsvis förs en diskussion kring svårigheterna
med att bryta traditionella könsmönster samt i vilken utsträckning preparandåret
kan tänkas bidra till detta. 

Teoretisk referensram, forskningsläge och bakgrund
Steinar Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun, att det är viktigt att man
utvecklar en teoretisk förståelse av de fenomen som man granskar och att man
etablerar en grund till vilken man kan tillföra och integrera ny kunskap.7 Det är
dessutom viktigt att vara medveten om den perspektivbundna kunskapen, att
argumentera för hur och varför det valda perspektivet påverkar synen på den
sociala världens natur. Det teoretiska utgångsläget för min uppsats återfinns i ett
könsmaktsteoretiskt genusperspektiv. Ett perspektiv som ofta har använts för att
studera kvinnor och kvinnlighet, men som jag även ser som ytterst relevant att
anlägga vid studerandet av män och manlighet. Särskilt därför att manlighet, ur
detta perspektiv, inte betraktas som något statiskt och en gång för alla givet, utan
snarare betraktas som en konstruktion som bör utsättas för kritisk granskning. Den
kunskap som produceras i och med denna studie är påverkad av detta perspektiv,
samtidigt som jag ständigt måste förhålla mig till, dvs. reproducera eller
omkonstruera, diskurser om exempelvis universitetsvärlden, lärarrollen,
                                           
7 Steinar Kvale, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, övers. Sven-Erik Torhell, Lund, sid. 92.
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jämställdhetsarbete och genus. Jag finner det därför på sin plats med en redogörelse
för det könsmaktsteoretiska genusperspektivet samt relevanta begrepp. Att studera
manlighet, eller kön och genus överhuvudtaget, är i stort sett omöjligt utan att ta
hänsyn till olika dimensioner av makt, därför kommer även denna aspekt att kort
beröras. I de följande avsnitten redogör jag för genussystemet, dess logiker och
praktiker, R.W. Connells maktmodell, som kan erbjuda en djupare förståelse av den
manliga identitetens komplexitet och föränderlighet och som ett komplement till
genussystemsteorin, samt Michel Foucaults resonemang om disciplinering och
normalisering. I metoddelen redogörs det sedan för den ideologiska dimensionen
av makt

Kön och genus
Begreppet kön är tätt sammankopplat med kroppsliga och biologiska faktorer, där
kropp och kön fungerar som en slags minsta gemensam nämnare vid indelningen
av människor i kategorierna man eller kvinna. Kön handlar därför ofta om de
biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, synen på dessa skillnader har dock
sett olika ut genom historiens gång. Under antiken härskade den så kallade
enkönsmodellen, influerad av Aristoteles tankar om att det endast existerade ett
kön, nämligen mannen. Kvinnan sågs därför som en ofullkomlig och defekt kopia.
Under 1700-talet utvecklades den tvåkönade tankemodellen där kvinnor och män
istället sågs som dikotomiska kategorier härledda ur biologi och natur.8 

För att synliggöra de sociala och kulturella aspekterna av kön har begreppet genus
utvecklats där föreställningarna och tolkningarna av det biologiska könet står i
centrum. Genusbegreppet fungerar dock inte nödvändigtvis enbart som ett socialt
uttryck och en spegelbild av det biologiska könet. Feministiska teoretiker inom den
poststrukturalistiska idétraditionen9, som till exempel Judith Butler, betraktar även
det biologiska könets kategoriseringar som en social konstruktion. ”Det biologiska
könet kan inte förstås som att det på något sätt föregår det kulturella könet.
                                           
8 Toril Moi, (1997) ”Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori” i Res Publica, Kön, vol
35/36, nr 1-2, sid. 73f, Eva Gothlin, (1999) Kön eller genus? Nationella sekretariatet för
genusforskning, Göteborg, sid. 8f, Maria Wendt Höjer & Cecilia Åse, (2001) Politikens paradoxer -
En introduktion till feministisk politisk teori, Karlshamn, sid. 15.
9 Poststrukturalismen (även postmodernismen) är en filosofisk riktning som, med företrädare som t.ex.
Michel Foucault, riktar skarp kritik mot den västerländska vetenskapen pga. dess tro på en objektiv
sanning. Sanning ses istället som något tillfälligt som speglar en viss grupps intressen vid en särskild
tidpunkt. Verkligheten är något som uppfattas genom språket, vilket genom olika diskurser, avgör hur
världen och vår identitet uppfattas. Resonemanget är hämtat ur Lena Gemzöe, (2002) Feminism,
Smedjebacken, sid. 132.
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Kön/genus måste ses som lika konstruerat.”10 Genusdiskursens praktiker resulterar
därmed i något som vi betraktar som ursprungligt, essentiellt och naturligt, det
biologiska könet. ”Betraktat som en essens blir kön orörligt, stabilt, koherent,
fixerat, fördiskursivt, naturligt och ahistoriskt: blott ytan på vilken genus manus är
skrivet.”11 Jag tolkar detta som att Butler istället menar att det inte existerar någon
sann och naturlig könskategori bakom genusdiskursen, istället skapas och
legitimeras könskategorierna just på grund av genusdiskurserna. Med detta
resonemang försöker inte Butler att förneka de fysiska och biologiska skillnader
som skiljer mäns och kvinnors kroppar åt, hon försöker snarare belysa att den
betydelse som vi tillskriver kön är socialt konstruerad, och att det kroppsliga och
det sociala vävs ihop till en könsidentitet.  

Genus, som är en översättning av engelskans ”gender”, har under senare år i allt
större utsträckning kommit att förknippas med olika maktperspektiv. Förhållandet
mellan könen bör problematiseras och inte bara kategoriseras för att undvika
ytterligare reproducering av ojämlika maktförhållanden. Om maktförhållandet och
könskategorierna inte ifrågasätts föreligger det en risk att genusordningen stärks
istället för försvagas. Genom att sätta ord på kategoriseringen och benämna det
som ett system synliggörs och ifrågasätts relationen mellan män och kvinnor utifrån
den underliggande maktaspekten.12

Genussystemet, dess logiker och praktiker
Yvonne Hirdman strävar efter att koppla ihop genusbegreppet med en teoretisk
ram och tillsammans bildar dessa ett system. Denna koppling syftar till att
tydliggöra de samhälleliga strukturernas mönster. Det handlar om en ordning, ett
system, som upprätthåller en hierarki mellan könen. Detta mönster kan betecknas
som en könsmaktordning eller som ett genussystem, m.a.o. en ordningsstruktur av
kön. Hirdman menar att genussystemet skall förstås som en dynamisk ordning som
vilar på ett nätverk av processer, föreställningar och förväntningar som tillsammans
bidrar till ett könsspecifikt mönster. Denna ordning bygger enligt Hirdman på två
logiker: Den första logiken handlar om det dikotomiska förhållandet mellan könen,
”isärhållandets tabu”. Manliga och kvinnliga sfärer bör inte sammanblandas, vilket
vi bl.a. kan se resultatet av på den könssegregerade arbetsmarknaden, en

                                           
10 Lena Gemzöe, (2002) Feminism, Smedjebacken, sid. 139.
11 Moi, sid. 71.
12 Yvonne Hirdman, (1988) ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i
Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 9, nr 3, sid. 56.
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segregering som börjar mycket tidigare då flickor och pojkar ofta ägnar sig åt olika
fritidssysselsättningar, innehållsmässigt såväl som rumsligt. Den andra logiken
handlar om hur förhållandet mellan könen är hierarkiskt rangordnat. Manliga
verksamhetsområden och karaktärsdrag utgör normen för det genuint mänskliga
och värderas per automatik högre än kvinnliga.13 Att detta system kan legitimeras
och reproduceras beror till stor del på den första principen om isärhållning. Den
andra logiken förutsätter alltså den första logiken. Tack vare könssegregeringen
legitimeras och upprätthålls den manliga normens tolkningsföreträde.

Medan genussystemet främst återfinns på en teoretisk nivå med fokus på de
föreställningar och förväntningar som är kopplade till kön återfinns dess praktiker i
det så kallade genuskontraktet. Dessa kontrakt reglerar hur män och kvinnor skall
agera mot varandra i den offentliga yrkesrelationen såväl som i den privata. De
reglerar vilka attribut som hör till vilket kön, vad som bör och inte bör sägas och
göras samt hur man bör och inte bör se ut.14 Föreställningarna som är kopplade till
kön och genus varierar givetvis beroende på tid och rum. Det innebär att den
könsrelaterade föreställningen inte är en gång för alla given utan skiftar beroende
på historisk, social och kulturell kontext. Därför finns det alltid en möjlighet till
förändring av genusföreställningar och könsmönster även om dessa förändringar
ofta måste ske inom vissa givna materiella och ideologiska ramar.15

Jag anser att det är viktigt att ha i åtanke att inte enbart kvinnor, utan även män,
agerar inom och begränsas av det rådande genussystemets ramar. Genussystemet,
dess logiker och praktiker kan därför fungera som ett analytiskt verktyg mot vars
bakgrund mäns, såväl som kvinnors, ageranden kan förstås. Särskilt användbar
tycker jag att den är när det gäller att skapa en förståelse för de större sociala
praktiker och strukturer som preparandåret är en del av. Med genussystemsteorins
hjälp är möjligt att beskriva, förstå och kritisera olika strukturella mönster i
samhället, vilket gör att jag ser denna teori som ett mycket bra komplement till den
kritiska diskursanalysen. 

                                           
13 Ibid., sid. 51.
14 Ibid., sid. 54.
15 Eva Gannerud, (2001) Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv, Stockholm, sid. 12, Hirdman,
sid. 57.
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En konstruerad manlighet i förändring
Feministisk ideologi och diskursordning kännetecknas av en uppsjö av olika
diskurser som för en kamp om att uppnå hegemoniskt tolkningsföreträde. Den
största kampen verkar i mina ögon stå mellan särarts- och likhetsdiskurs. Den
senare är en könsmaktsteoretisk diskurs där man talar om att män och kvinnor föds
in i ett kulturellt och socialt skapat könsmönster. Detta mönster får konsekvenser
inom samtliga områden i samhället, i det privata såväl som i det offentliga livet.
Likhetsdiskursen betonar könens likhet framför olikhet och beskriver eventuella
skillnader som föränderliga och socialt konstruerade. Motsatsen är särartsdiskursen
där skillnader betraktas som mer statiska och biologiskt medfödda. Kvinnor och
män anses av naturen vara så olika att de passar bäst för olika uppgifter och roller i
samhället. Det kan handla om en betoning av biologiska och kroppsliga skillnader
eller en betoning av väsensskillnader.16 Ofta bidrar denna diskurs till stereotypa
föreställningar om hur ”riktiga” män och kvinnor bör vara och vilka egenskaper de
skall ha. 

Utöver den socialkonstruktionistiska likhetsdiskursen och den essentialistiska
särartsdiskursen ovan finns det säkerligen även andra kategoriska synsätt på män,
kvinnor och förhållandet dem emellan. Som exempel skulle jag kunna föreställa mig
biologister som väljer att betona mäns och kvinnors likheter trots en övertygelse
om medfödda biologiska skillnader eller socialkonstruktionister som väljer att
betona och legitimera skillnaderna mellan män och kvinnor med hänvisning till
historiska, ekonomiska och kulturella förhållanden.  Oavsett förhållningssätt skulle
jag vilja hävda att de diskursiva och sociala praktiker som är kopplade till manlighet
respektive kvinnlighet trots allt inte är konstanta och oföränderliga, utan varierar
mellan olika tidsepoker och olika kulturella och sociala sammanhang. Det är alltså
inte möjligt att hävda att det finns en evigt betecknande diskurs om män och
manlighet. Förväntningarna på det sociala könet utövar inte längre samma tvång
som tidigare, även om betydelsefixeringarna och strukturerna fortfarande lever kvar
på grund av sin tröghet, inom vissa områden mer än andra. Det är trots allt ett mer
öppet samhälle idag, det räcker med att blicka bakåt några decennier för att få detta
bekräftat, och kraven på vilka karaktärsdrag som hör till vilket kön är på sätt och
vis mer flytande. 

                                           
16 Maud Eduards, (red.) (2002) Kön, makt, medborgarskap. Kvinnan i politiskt tänkande från Platon
till Engels, Surte, sid. 145.
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Föreställningar och förväntningar kopplade till manlighet är alltså föränderliga.
Detta återspeglas även inom mansforskningens område, ett relativt nytt område
inom den akademiska världen, vars utveckling tog fart på allvar först under 1980-
talet och början av 1990-talet. Thomas Johansson skriver i Det första könet? om hur
mansforskningen till stor del influerats av feministisk idétradition och därför främst
har fokuserat kring mäns våld mot kvinnor, faderskap samt jämlikheten mellan män
och kvinnor.17 Bo Nilsson skriver i Maskulinitet om hur den manliga könsidentiteten
under slutet av 1970-talet sågs som ett hot, inte bara mot kvinnor och barn utan
även mot männen själva.18 Det fanns alltså en tendens inom mansforskningen att
betrakta manlighet och manlig sexualitet enkom som ett upphov till våldtäkt,
utnyttjande och kränkning. Dagens mansforskning strävar bort från denna
endimensionella manlighet, som beskrivs som något negativt och problematiskt, en
oppositionell position till den goda och relationsinriktade kvinnligheten. Claes
Ekenstam, Thomas Johansson och Jari Kuosmanen m.fl. försöker, i antologin
Sprickor i fasaden19 motarbeta dessa hegemoniska föreställningar. Istället efterlyser de
mer komplexa beskrivningar av manlighet för att påvisa manlighetens mångfald. 

Hegemonisk manlighet
Trots den manliga identitetens flytande gränser och att manlighet idag
kännetecknas av en mer nyanserad bild råder det alltjämt en manlig hegemoni i
samhället, detta pga. att män generellt sett äger mer makt än kvinnor genom den
manliga normens tolkningsföreträde. Enligt Thomas Johansson finns det dock
tecken på att denna hegemoni håller på att försvagas, då den i dagens samhälle
sällan står oemotsagd.20 Begreppet hegemonisk manlighet, som har hämtats från
just Johansson, är ett begrepp som jag finner mer passande då det i högre
utsträckning lämnar utrymme för förändring än t.ex. termen patriarkat, som enligt
Johansson förutsätter ett mer statiskt maktförhållande mellan män och kvinnor.21

Jag vill dock framhålla att inte alla män uppfyller, eller ens strävar efter att uppfylla,
denna manlighetsnorm, vilken uppnått högsta rangordning i den samhälleliga
hierarkin. Den manliga hegemonin ger alltså uttryck för mäns överordning över
kvinnor samt vissa män. Connell förklarar detta med att det finns en manlighetens
hierarki där män tilldelas olika positioner beroende på faktorer som exempelvis
                                           
17 Thomas Johansson, (2000) Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt, Lund, sid. 11.
18 Bo Nilsson, (1999) Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik, Smedjebacken, sid. 14.
19 Claes Ekenstam, Thomas Johansson & Jari Kuosmanen (red.), (2001) Sprickor i fasaden.
Manligheter i förändring, Smedjebacken, sid. 7ff.
20 Johansson, sid. 35.
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klass, etnicitet, sexuell läggning etc. Det är alltså inte bara relationen mellan man
och kvinna, även relationen män emellan, kännetecknas av en över- och
underordning. Connell menar att det är en mycket liten andel män som till fullo
uppfyller den normativa schablonen vad gäller hegemonisk manlighet och
positionering.22 De flesta män måste i sin vardag förhandla med såväl kvinnor som
män, förhandlingar som på sikt inneburit förändringar i konstruktionen av den
manliga identiteten. Bl.a. talar man om att det skett en feminisering av män pga. ett
ökat engagemang för hem och familj, en ökad närhet till känslor samt en vilja till att
etablera jämställda relationer till kvinnor.23 Johansson skriver dock att gränserna
mellan vad som benämns som manligt och kvinnligt fortfarande reproduceras, och
att överskridandet av dessa gränser ofta är starkt tabubelagda. Ett överskridande
från männens sida resulterar ofta i att de betraktas som särskilt feminina eller rent
av homosexuella, vilket i sin tur innebär en underordnad position i förhållande till
andra män.24 I Johanssons text finns det dock ett uttryck av förhoppning inför
framtiden: ”En fortsatt strävan efter jämlikhet mellan könen leder till ett gradvis
uppluckrande av tidigare identitetsmarkörer. I bästa fall leder denna process till att
män och kvinnor utvecklar en förmåga till gränsöverskridande och på så sätt
motverkar traditionella könsroller.”25

Läraryrkets feminisering
Uttrycket läraryrkets feminisering för först och främst tankarna till den kvantitativa
ökningen av kvinnor inom lärarkåren. Feminiseringen av ett visst yrke hänger
dessutom samman med en inbördes rangordning, ofta med en kvalitativ
andemening, som förknippar vissa sysslor, t.ex. vård och omsorg, med kvinnor,
vilket i sin tur innebär att dessa yrken förpassar kvinnor till underordnade
positioner med lägre lön och status än män. Christina Florin har i sin avhandling
Kampen om katedern26 identifierat tre förändringsprocesser som läraryrket genomgick
under den senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet. Dessa processer
var en spegling och ett resultat av det industrikapitalistiska samhällets framväxt och
präglar skolan som institution än idag. De tre processerna innebar en feminisering,
en professionalisering samt en byråkratisering av läraryrket. Feminiseringen innebar
                                                                                                                                       
21 Ibid., sid. 34.
22 R.W. Connell, (1999) Maskuliniteter, övers. Åsa Lindén, Uddevalla, sid. 100-105.
23 Johansson, sid. 54.
24 Ibid., sid. 39.
25 Ibid., sid. 41.
26 Christina Florin, (1987) Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen
inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906, Kungälv.
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att en stor andel kvinnor sökte sig till yrket, särskilt till småskolan och förskolan.
Tidigare hade det varit en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor i
läraryrket, men vid 1900-talets början ökade andelen kvinnor snabbt till en klart
dominerande majoritet. Florin menar att kvinnornas inträde kom att få stor
betydelse för yrkets fortsatta utveckling. Professionaliseringsprocessen syftar på
den kollektiva mobilisering som ägde rum inom lärarkåren för att åstadkomma en
statushöjning och en ökad kontroll över det egna yrket. En process som vid denna
tid tog sig liknande uttryck för de flesta ”intellektuella yrken”. Byråkratiseringen,
menar Florin, var en följd av en allt mer utmärkande statlig inblandning i
skolundervisningen där skolan i allt större utsträckning blev föremål för statlig
reglering och beslutsfattande. Skolan kom därefter att standardiseras vad gäller
alltifrån undervisningens utformande till lärarnas sociala positioner och inbördes
relationer.27

Inom förskolan har man alltsedan 1930-talet låtit sig inspireras av den vetenskapliga
psykologin vad gäller definitionen av vad ett barn är, vad det kan vara samt hur det
bör vara. Det handlar alltså om en enhetlig samhällsfostran som sker redan från
mycket tidig ålder.28 Den pedagogiska ideologin bär alltså en stark prägling av
utvecklingspsykologisk diskurs om barns utveckling och därmed har läraryrket till
stor del kommit att handla om att stödja den enskilda individen utifrån dennes
individuella förutsättningar. Den utvecklingspsykologiska diskursens påverkan på
pedagogikens utveckling och skolvärldens diskursordning innebär att traditionell
lärardiskurs med de kunskapsförmedlande praktikerna i centrum har fått ge vika för
mer elevcentrerade praktiker. Dessa diskursiva praktiker fokuserar istället på
elevens enskilda behov, vilket fastlåser läraren i en position som präglas av ständig
uppassning och lyhördhet inför andras behov; värderingar som ofta
sammankopplats med en kvinnlig diskurs.29 Att arbeta som lärare innebär idag alltså
något mer än att utbilda barn och ungdomar och se till att de tillgodogör sig den
kunskap som förmedlas. Detta har inneburit att läraryrkets praktiker kommit att
reproducera föreställningar som format och formas av traditionell genusordning
med ett särartsdiskursivt tolkningsföreträde, vilket betonar könens olikheter samt
mäns respektive kvinnors skilda färdigheter. 

                                           
27 Ibid., sid. 15.
28 Kenneth Hultqvist, (1990) Förskolebarnet. En konstruktion för gemenskapen och den individuella
frigörelsen: En nutidshistorisk studie om makt och kunskap i bilden av barnet i statliga utredningar
om förskolan, Stockholm/Stehag, sid. 11f.
29 Margareta Havung, (2000) Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i
förskoleverksamhet, Kalmar, sid. 22.
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Disciplinering och normalisering
Michel Foucault har i Övervakning och straff gjort en omfattande historisk exposé
över en ny och mer effektiv form av disciplinering som växte fram efter 1600- och
1700-talets övergång från brutal tortyr till framväxten av ett nytt fängelseväsende.
Den nya disciplineringen av människan spreds till samtliga sociala institutioner, och
alltifrån fängelse- och militärväsende till fabriker, sjukhus och skolväsende kom att
genomsyras av denna nya disciplinära makt. Disciplineringen, med dess
normaliserande effekter, fick så småningom som sin huvudsakliga funktion att
forma fogliga kroppar ur vilka man kunde utvinna största möjliga nytta.30

Disciplineringen av de samhälleliga medborgarna lever kvar än idag, om än i
mildare form. Det svenska folkhemmets framväxt kan nämnas som ett exempel på
medborgerlig fostran i mer modern tid. I och med välfärdsstatens framväxt fick
individen mer och mer rollen av en samhällets stöttepelare, som inte bara skulle
tillgodose det egna behovet utan även medverka till hela befolkningens
välbestånd.31 Den moderna maktutövningen är av ett mer decentraliserat slag men
utövas än idag genom institutionsväsenden som exempelvis skola, sjukvård, militär
och fängelse. Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson menar att dessa
institutioner genom normgivande reglering och sanktionering av människors
beteende och framväxten av olika kunskapssystem samt human- och
samhällsvetenskaplig expertis har gett upphov till en ökad styrbarhet. Ett illustrativt
exempel är det ökade kravet på alla former av utvärdering, där utvärderingen ofta
blir ett redskap med vilket de samhälleliga normerna regleras.32 

Mot bakgrund av Foucaults teorier om disciplinering och normalisering blir
preparandåret och dess praktiker än mer intressant. I denna uppsats använder jag
begreppen disciplinering och normalisering för att tydliggöra hur de diskursiva
praktikerna inom preparandåret och universitetet formar och påverkar i vilken
riktning studenterna förväntas utvecklas. Thomas Öhlund ger i
Normaliseringspraktiker i det moderna samhället en intressant beskrivning av hur socialt
ungdomsarbete ofta, genom en mängd olika normaliseringspraktiker, söker
förändra avvikande ungdomar till mogna och normala individer, ofta genom

                                           
30 Michel Foucault, (1993b) Övervakning och straff. Fängelsets födelse, övers. C G Bjurström, Lund,
sid. 245.
31 Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson, (red.) (1995) Foucault: namnet på en modern vetenskaplig
och filosofisk problematik. Texter om maktens mentalitet, pedagogik, psykologi, medicinsk sociologi,
feminism och bio-politik, Stockholm, sid. 16f. 
32 Ibid., sid. 26.
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observation och kontroll.33 Just detta anser jag som väldigt intressant och relevant
även i denna studie, även om de normaliserande praktikerna inom preparandåret
inte alltid är lika påtagliga och specificerbara är det ändå tydligt att denna åtgärd har
ett särskilt syfte med studenterna. Utbildningen skall, genom att öka studenternas
genusmedvetenhet och kanske t.o.m. genom att ändra vissa invanda
beteendemönster, fostra och insocialisera34 studenterna till fullgoda lärarstudenter
och blivande lärare. Universitetet, en statlig institution och en del av en samhällelig,
politisk och ideologisk jämställdhetskamp, vill främja en viss sorts idélära och
strävar därför efter att med preparandårets hjälp skapa och reproducera ett
genusmedvetet tänkande hos studenterna. Den nyfunna genuskunskapen utgör på
så sätt en bas utifrån vilken studenterna kan utforma en slags självreglering
samtidigt som den nya kunskapen innebär en förändrad världsbild såväl som
självbild.35

Metod och metodreflektion

Valet av metod föll på ett tidigt stadium på kritisk diskursanalys (CDA, Critical
discourse analysis). Främst på grund av att jag finner denna teoretiska metod som
ytterst lämplig för att belysa samtidens diskursiva praktiker, men även på grund av
dess lämplighet vid studerandet av relationen mellan individ och struktur. Jag anser
därför att kritisk diskursanalys är en relevant metod vid studerandet och analysen av
preparandåret och dess praktiker, vars syfte är att bidra till samhällelig förändring.
Dessutom är det en metod som passar särskilt bra ihop med det konstruktionistiska
perspektiv som präglar denna studie. Avsnittet inleds med en mer grundlig
genomgång av den kritiska diskursanalysen och de begrepp som är av relevans för
denna studie. Därefter presenteras de metodologiska reflektioner som väckts i
samband med genomförandet av denna studie, vad gäller synen på den kunskap
som produceras samt de forskningsetiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis
följer även en presentation av det empiriska materialet.  

                                           
33 Thomas Öhlund, (1997) Normaliseringspraktiker i det moderna samhället. En diskursanalys av åtta
sociala ungdomsprojekt, WSOY, Finland.
34 Socialisation kan beskrivas som den process genom vilken vår identitet och självbild utvecklas i
interaktion med andra, en process som fortgår hela livet. För olika infallsvinklar på detta se bl.a. Jan
Trost & Irene Levin, (1999) Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv,
Lund.
35 Bengt Börjesson, (1996) ”En ungdomsskola i kris” i Ungdomsstyrelsen, Ungdomsrapporten 1996
Del 2: Krokig väg till vuxen. Fyra forskare om fritid, massmedia, skola och arbete, Västervik, sid. 62.
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Kritisk diskursanalys

Den kritiska diskursanalysen är både en teori och en metod, i det avseendet att det
dels är en teoretisk problematisering och dels en empirisk undersökning av
förhållandet mellan diskursiv praktik och social och kulturell förändring. Enligt
Norman Fairclough, en av de främsta inom CDA, kräver den kritiska
diskursanalysen ett tvärvetenskapligt perspektiv och en tredimensionell
analysmodell:36

• en lingvistisk analys av texten och dess egenskaper. Dvs. hur konstrueras t.ex.
kön och genus samt läraridentitet i utsagor och styrdokument? 

• en mikrosociologisk tolkning, av exempelvis en mer etnologisk karaktär, där
verkligheten ses ha sitt ursprung i människornas vardagliga handlingar, vilka
styrs utifrån gemensamma normer, värderingar och ”common-
senseövertygelser”. Dvs. genom vilka diskursiva praktiker reproduceras kön och
genus samt föreställningar om lärare i studenternas vardag? 

• en makrosociologisk analys av relationen mellan social praktik och social struktur
där textanalysen kopplas till teorier av mer sociologisk eller kulturell karaktär.
Dvs. vilka teoretiska förklaringsmodeller kan förklara varför så få män blir
lärare?37  

I min studie riktas dock fokus mindre mot textens lingvistiska karaktär och mer
mot de diskursiva och sociala praktikerna. Jag har alltså intresserat mig mer för de
mikro- och makrosociologiska nivåerna i studenternas utsagor, för att
avslutningsvis analysera preparandåret i relation till samhällets sociala och kulturella
förändringar, vilka är en produkt av kampen för jämställdhet. På den
mikrosociologiska nivån är det främst studenterna och projektledaren som står i
fokus. De sociala identiteter och positioner som de tilldelas i preparandårets
institutionella diskursordning är av stor vikt för förståelsen av de diskursiva
praktikerna. Sammanfattningsvis kan man säga att det är utsagorna om
preparandårets praktiker och dess verkningar som fångat mitt intresse framför
textens grammatiska och lingvistiska kännetecken.  

                                           
36 Norman Fairclough, (1992) Discourse and Social Change, Cornwall, sid. 72f, Norman Fairclough,
(1995) Critical discourse analysis: the critical study of language, Singapore, sid. 97f, Marianne
Winther Jörgensen & Louise Phillips, (2000) Diskursanalys som teori och metod, övers. Sven-Erik
Torhell, Lund, sid. 71ff. 
37 Ibid.
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Diskurs

Diskurs kan beskrivas som ett särskilt sätt att tala om världen inom ett särskilt fält
eller ur ett särskilt perspektiv. Diskursen styr vad vi kan säga och vad vi inte kan
säga, en diskurs är alltså inte bara det sätt som någonting omtalas på utan också det
sätt som någonting inte omtalas på.38 Det som omtalas måste nämligen först
konstrueras diskursivt för att vi överhuvudtaget skall kunna tala om det och
paradoxalt nog begränsar diskursen samtidigt hur vi kan tala om det.39 På detta sätt
fungerar diskursen normativt och styr utformningen av vår världsbild. Som
exempel kan nämnas att diskurs medverkar till att konstruera sociala identiteter
(t.ex. som man och kvinna), sociala relationer (t.ex. relationen mellan män och
kvinnor) samt olika kunskaps- och betydelsesystem (som styr och utformar vår
världsbild samt samhällsstruktur, t.ex. klassamhället eller genussystemet).40 Diskurs
är alltså något som producerar och reproducerar den sociala tillvaron och dess
strukturer, samtidigt som den fungerar som en spegelbild av dessa. Samtidigt som
diskursen ger upphov till den sociala världen med dess sociala strukturer och
hegemoniska maktförhållanden, så ger dessa förhållanden i sin tur upphov till
utformandet av den sociala världen. Detta resonemang, som är hämtat från
Fairclough, beskrivs av Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips som att
diskurs är såväl konstituerande som konstituerad, vilket innebär att diskurs utövas
genom diskursiv praktik som i sin tur är en del av en större social praktik som
formar den sociala världen.41

Diskursiv och social praktik

Det är genom de diskursiva praktikerna som diskursiva utsagor i form av tal och
skrift skapas, förmedlas och tolkas.42 Preparandårets diskursiva praktiker är
formade av Linköpings universitets institutionella diskursordning och styr
utformningen av hur något sägs och vad som sägs, samt vilka positioner som är
möjliga att inta och hur man skall förhålla sig till dessa. Som exempel kan nämnas
samtalet mellan student och handledare, en föreläsares redovisning av ett
forskningsprojekt eller den kursplan som ligger till grund för utformandet av en
                                           
38 Mats Börjesson, (2003) Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, Lund, sid. 21.
39 Michel Foucault, (1993a) Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de France den 2
december 1970, övers. Mats Rosengren, Stockholm/Stehag, sid. 7.
40 Faiclough, (1992) sid. 64.
41 Winther Jörgensen & Phillips, sid. 67f.
42 Ibid., sid. 73.
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viss kurs. Genom de diskursiva praktikerna produceras och reproduceras de
diskurser som uppnått hegemonisk position, men det finns även utrymme för
utmaning och ett omformande av dessa diskurser.43 Det är genom utövandet av
diskurs, genom de diskursiva praktikernas verkan, som ojämlika maktförhållanden
mellan olika sociala grupper uppstår. Ojämlikheten kan baseras på faktorer såsom
exempelvis kön, klass och/eller etnicitet. Detta innebär att de diskursiva
praktikerna, utöver den sociala dimensionen, även består av en ideologisk
dimension. Detta pga. att de diskursiva praktikerna konstruerar en viss världsbild,
vilken inkluderar sociala positioner och maktrelationer, samtidigt som
konstruktionerna också verkar i favör för vissa sociala gruppers intressen, ett
resultat av denna grupps förmåga att forma de diskursiva praktikerna och
diskursordningen.44 Genom att synliggöra de diskursiva praktikernas ideologiska
dimension, genom exempelvis en kritisk språkmedvetenhet, finns det dock en
möjlighet till förändring av ojämlika maktförhållanden. Detta innebär att om social
och kulturell förändring ska ske måste det ske genom en förändring av de
diskursiva praktikerna. 

Diskursordning

De olika diskursiva praktikerna verkar i en diskursordning som ser olika ut för olika
institutioner och domäner. Själva diskursordningen utgörs således av summan av de
diskurser som finns att tillgå. Samtidigt som diskursordningen fungerar som ett
slags system genom vilket de olika diskurserna tillhandahålls, så reproduceras eller
omkonstrueras också systemet genom ett visst språkbruk.45 Likväl som att de
diskursiva praktikerna upprätthåller den sociala ordningen kan förändringar också
ske genom en förvandling av rådande diskursordning. Detta kan ske genom att de
existerande diskurserna inom en viss diskursordning används på nya sätt eller
genom ett lån av diskurser från en annan diskursordning.46 Som exempel skulle jag
vilja nämna hur man genom en förändring av skolvärldens diskursordning på sikt
kan förändra synen på och i längden också åstadkomma en brytning av
könssegregeringen i läraryrket. Detta skulle exempelvis kunna åstadkommas genom
en interdiskursiv blandning, där man anammar en könsmaktsteoretisk diskurs och
på så vis hämtar resurser ur en feministisk diskursordning som visar på sambandet

                                           
43 Fairclough (1995) sid. 95.
44 Winther Jörgensen & Phillips, sid. 69, Fairclough, (1995) sid. 94f.
45 Winther Jörgensen & Phillips, sid. 76.
46 Ibid., sid. 78.
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mellan makt och kön och hur traditionell genusdiskurs präglat läraryrkets diskursiva
praktiker. Fairclough menar att en konventionell blandning av diskurser är ett
symptom på, och en drivkraft i, vidmakthållandet av den dominerande
diskursordningen och därmed också den sociala ordningen med rådande
maktförhållanden. En hög grad av interdiskursivitet, dvs. blandning mellan olika
diskurser och olika diskursordningar, beskriver han däremot som ett symptom på
och en drivkraft i diskursiv, och därmed också social och kulturell, förändring.47

Ideologi

Ovan nämndes kort att de diskursiva praktikerna till viss del består av en ideologisk
dimension. Ideologi beskrivs av Fairclough som en betydelsekonstruktion som
medverkar till att skapa, reproducera samt omvandla dominansförhållanden i
samhället genom diskursiva praktiker.48 En ideologi uppstår ofta i ett samhälle som
kännetecknas av orättvisa dominansförhållanden, baserat på exempelvis klass, kön
och etnicitet, ideologin hjälper ofta till att maskera de sociala och kulturella
förhållanden som råder. Som exempel kan nämnas att det på senare år finns
föreställningar om att det råder jämställdhet mellan könen efter en lång kamp,
vilket innebär en risk för bakslag (backlash). Begreppet är Susan Faludis och
beskriver hur det, i det amerikanska samhället, under 1980- och tidigt 90-tal
uppstod en motreaktion i USA, en så kallad backlash mot feminism och
jämställdhetskamp, då den allmänna uppfattningen var att kvinnokampen kommit
så pass långt att den inte längre behövdes. Istället menade man att kvinnor fått för
stor frihet och att alla nyvunna möjligheter ledde till stress, olycka och utbrändhet.49

En debatt som fick efterspel även i Sverige, bland svenska genusforskare. De
förhållanden som råder ser dock något annorlunda ut och arbetsmarknaden är
fortfarande starkt segregerad i s.k. mans- och kvinnoyrken. Män arbetar i högre
utsträckning heltid och tjänar fortfarande mer än kvinnor, som i högre utsträckning
arbetar deltid samt sköter en större del av det obetalda arbetet i hemmet.50 Detta är
ett exempel på att föreställningarna om graden av jämställdhet i samhället inte alltid
stämmer överens med de förhållanden som råder samt att vår världsbild lätt kan
förvrängas med hjälp av ideologi. Enligt Fairclough skall inte alla diskurser ses som
ideologiska, utan enbart de som bidrar till att olika maktförhållanden etableras eller

                                           
47 Faircloughs resonemang i Winther Jörgensen & Phillips, sid. 77.
48 Fairclough, (1992) sid. 87.
49 Susan Faludi, (1992) Backlash. Kriget mot kvinnorna, WSOY, Finland.
50 SCB, (2002) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2002, Örebro, sid. 34, 43f, 66ff.
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omdanas.51  Enligt min mening kan det dock vara svårt eller rent av omöjligt att
avgöra vilka diskurser som är av ideologisk karaktär och vilka som inte är det.
Kanske kan det underlätta om man väljer att betrakta en diskurs som bestående av
såväl ideologiska som icke-ideologiska dimensioner istället för att vissa diskurser
helt skulle sakna ideologisk verkan.  

En kritisk kunskapssyn
I Etnologiskt fältarbete ställer sig Magnus Öhlander frågan om en forskare kan
beskriva verkligheten som den är, eller om varje beskrivning är formad av ett
perspektiv?52 Mitt svar på den frågan blir, att den kunskap som samlas in av
forskaren alltid är, mer eller mindre, färgad av det perspektiv som han eller hon bär
med sig. När man bestämmer sig för vilken metod man skall använda sig av, och
vilken sorts studie det är som skall utföras, är det alltid viktigt att fundera över vilka
teoretiska perspektiv som följer av de metodologiska valen. Den studie som jag har
utfört har sina rötter i ett perspektiv där synen på sanning, verklighet och kunskap
präglas av konstruktivistiska tankegångar, där sociala fakta ses som språkliga och
sociala konstruktioner avhängiga den sociala och kulturella samtiden, istället för att
betrakta språket som en avspegling av en redan existerande verklighet. Detta
innebär att vår bild av verkligheten, och verkligheten som vi känner den, alltid kan
komma att ändras. Kunskapen om världen uppstår genom social interaktion där
språkliga utsagor kämpar om vad som är rätt och fel, en kamp som resulterar i en
gemensam (och objektivt uppfattad) verklighet.53 Denna syn på kunskap stämmer
väl överens med såväl kritisk diskursanalys som med kvalitativ forskningsintervju.
Kvale skriver beträffande detta i Den kvalitativa forskningsintervjun att kunskap är
något som konstrueras och skapas i samspelet mellan parterna i
intervjusituationen.54 Samtidigt är det ju inte möjligt att medverka till
konstruerandet av denna kunskap på vilket sätt man helst önskar, utan detta
begränsas av de diskurser som finns att tillgå, vilka avgör på vilket sätt man kan tala
om saker. Kunskap är därför snarare en språklig eller diskursiv konstruktion,
präglad av sociala och materiella maktaspekter, än en spegling av verkliga
förhållanden i en oföränderlig natur. Kunskap är alltså perspektivbunden och
diskursivt konstruerad. 

                                           
51 Fairclough, (1992) sid. 87.
52 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red.) (1999) Etnologiskt fältarbete, Lund, sid. 19.
53 Winther Jörgensen & Phillips, sid. 11f.
54 Kvale, sid. 18.
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Resultatet av denna studie är även detta en konstruktion, samt till viss del även en
reproduktion av den institutionella diskursordning som jag själv verkar inom. Jag är
en del av de samhälleliga diskurserna, det är inte möjligt att stå utanför som en
iakttagare och beskriva det som sker. Diskurserna existerar inte heller som reella
och gripbara fenomen som skall blottas eller avslöjas, utan utgörs snarare av de
olika strukturella mönster som de språkliga utsagorna bildar. I just denna fallstudie
är det de språkliga utsagornas mönster inom preparandårets domän som skall
identifieras och studeras. Detta är något som jag, särskilt under bearbetningen och
kategoriseringen av det empiriska materialet, haft vissa svårigheter med. Bland
annat har jag funnit det besvärligt att avgöra var gränsen skall dras för vad som bör
benämnas som en del av en diskurs, dvs. som en utsaga i en diskurs, och för vad
som bör benämnas som en självständig diskurs samt en diskursordning.
Svårigheten har bottnat i en rädsla för övertolkning, samt en känsla av osäkerhet
inför hur materialet skall läsas, och kan enbart lösas genom en omsorgsfull tolkning
och omtolkning av materialet. I analysavsnittet samt den avslutande diskussionen
redogörs det för de slutgiltiga tolkningar som jag funnit mest tillfredsställande.

Jag vill även passa på att betona att jag är medveten om att denna uppsats främst
skall ses som en fallstudie, och att det därmed inte automatiskt kan dras några
slutsatser om hur det fungerar inom liknande jämställdhetsprojekt eller
arbetsmarknadsåtgärder. Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder: ”Det är
viktigt att vara medveten om att fallstudieforskare inte gör sig några illusioner om
att det går att hitta typfall som kan utnyttjas till att representera en viss klass av
objekt, oavsett om det handlar om fabriker, tidningsredaktioner, polisstationer eller
bostadsområden.”55 Även om syftet med denna studie inte är att dra allmänna
slutsatser om andra fall är min förhoppning ändock givetvis att denna studie kan
generera kunskap som kan vara till nytta för annan forskning eller annan relevant
verksamhet. Målet med att utföra just en fallstudie är att på ett ingående sätt belysa
just detta fall och utifrån detta utföra en teoretisk analys.56 Fallstudien om
preparandåret kan även ses som ett utmärkt sätt att utforska och erhålla fördjupad
kunskap om den kritiska diskursanalysen som teori och metod. Avsikten med
denna uppsats är alltså att på ett ingående sätt studera just preparandåret och dess
praktiker, det är m.a.o. projektet eller fallet som sådant som står i fokus. Samtidigt
så anser jag att projektet måste sättas i relation till det resterande samhället, vilket
det är en del av, något som dessutom förutsätts av den kritiska diskursanalysen.

                                           
55 Alan Bryman, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, övers. Björn Nilsson, Trelleborg, sid. 67.
56 Ibid., sid. 68.
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Preparandåret har inte uppstått i ett socialt vakuum, utan kan också betraktas som
ett slags symptom på, eller en produkt av, det som sker i samhället just nu.

Etiska överväganden

Det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har fastställt några etiska
regler som man som forskare bör förhålla sig till. Jag anser att dessa principer har
gett en god vägledning till de frågor som har uppstått under studiens gång och då
särskilt under materialinsamlingen och i kontakten med informanterna. Jag har följt
riktlinjerna i individskyddskravet i så stor utsträckning som möjligt, detta pga. att jag
funnit dessa som särskilt passande vid genomförandet av den kvalitativa
forskningsintervjun, vad gäller förhållningssätt till såväl informanter som till det
material som erhållits i mötet med dessa. Samtliga informanter har, i enlighet med
informationskravet, informerats om studiens syfte. De har också informerats om att
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta medverkan om så skulle
önskas. Det jag funnit problematiskt med detta är att veta i hur stor utsträckning
man skall delge deltagarna studiens syfte och frågeställningar, då jag ansåg det
föreligga en risk för att detta skulle kunna påverka deltagarnas svar i den riktning
som de tror förväntas av dem. Samtliga deltagare har gett sitt samtycke till att delta i
studien, enligt samtyckeskravet.  Deltagarna har alltså haft rätt att bestämma huruvida
de önskar delta i studien, hur länge och under vilka villkor som de skall delta. Jag
upplevde en viss problematik kring detta krav då det inledningsvis fanns en viss
motsträvighet, eller kanske snarare blygsel, från studenternas sida när de tillfrågades
om deras önskan att medverka i studien. Från projektledarens sida fanns en väldig
entusiasm och önskan om att bistå med eventuella informanter, vilket kan ha
upplevts som något pådrivande av studenterna. I efterhand är min uppfattning
ändå att de informanter som ställde upp gjorde det av egen fri vilja och en önskan
om att bidra med något värdefullt. Allt insamlat material som på något sätt berör
informanterna har förvarats konfidentiellt och rapporteras i denna studie på ett
sådant sätt att utomstående ej ska ges tillfälle att identifiera enskilda individer, allt i
enlighet med konfidentialitetskravet. Detta omfattar i synnerhet upplysningar som kan
betraktas som etiskt känsliga. Efter att studien är helt avslutad kommer det
empiriska materialet att förstöras för att undvika otillbörlig spridning. De uppgifter
som lämnats av deltagarna kommer, enligt nyttjandekravet, inte att användas för
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något annat syfte än det som från början var avsett, vilket deltagarna gett sitt bifall
till.57

Empiriskt material

Det insamlade materialet som ligger till grund för analysen består av transkriberade
intervjuer med sex studenter och en projektledare från preparandåret,
kursbeskrivningar och annat informationsmaterial om preparand-/collegeåret,
Linköpings universitets jämställdhetsplan 2002, Linköpings universitets jämställdhetspolicy
2004-2006 och Linköpings universitets handlingsprogram för jämställdhet 2004-2005.58

Genom att ta del av andra liknande empiriska undersökningar, samt för min studie
relevanta teoretiska resonemang, har jag eftersträvat en preliminär kartläggning av
de diskursiva mönstren inom det valda fältet. Dvs. genom att ta del av tidigare
forskning som berör kön, genus och jämställdhet inom läraryrket- och
lärarutbildningen har jag fått en uppfattning om vilka diskurser som figurerar inom
just detta ämnesområde, vilket också underlättar avgörandet om de diskursiva
utsagorna inom preparandåret bidrar till reproduktion eller förändring av rådande
diskursiva ordning. 

Intervjuer

Den initiala kontakten togs i juni 2003, då jag via e-post förmedlade mitt intresse
för projektet ”Fler män till läraryrket” till projektledaren, som sedan tidigare
efterfrågat någon som var intresserad av att skriva en uppsats om projektet. Efter
vidare korrespondens via e-post och telefon bestämdes att ett möte skulle ske tidigt
på hösten. Vid detta möte informerades jag om projektet ”Fler män till läraryrket”
och dess preparandår, vad syftet var och vad dess målsättningar var. Vid detta
tillfälle inbjöds jag även till att närvara vid två föreläsningar som skulle äga rum
senare under hösten. Då föreläsningarna behandlade ämnen såsom genus och
pappaledighet ansåg jag att det var ett ypperligt tillfälle för mig att få observera
preparandårets praktiker lite närmre samt att få studera studenterna i deras naturliga

                                           
57 Kaijser & Öhlander, sid. 51ff, Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, 040303, http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0. 

58 Linköpings universitets handlingsprogram för jämställdhet 2004-2005, Linköpings universitet,
2004-02-20, Linköpings universitets jämställdhetsplan 2002, Linköpings universitet, 2002-02-06,
Linköpings universitets jämställdhetspolicy 2004-2006, Linköpings universitet, 2004-02-20.
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miljö. Samtidigt gav det mig en möjlighet att presentera mig själv och min studie
under relativt avslappnade former. Studenterna informerades redan från början om
vem jag var och varför jag var där. Jag upplevde det som mycket positivt att
studenterna fick tillfälle att träffa mig ett par gånger innan de ombads ställa upp på
intervju. Dels på grund av att det gav dem möjligheten att ställa frågor om studien
och dels på grund av att de fick lite tid på sig att tillgodogöra sig informationen.
Syftet med att välja en kvalitativ metod var att med intervjuns hjälp ta del av
studenternas åsikter kring jämställdhet och genus samt om och i så fall hur de
upplever att de påverkats av utbildningen. Jag hade alltså inte för avsikt att tolka
underliggande meningar eller att nå en verklighet bortom informanternas utsagor.
Jag valde att använda mig av en relativt strukturerad intervjuguide där jag hade
utformat ett antal teman (bakgrund, lärarutbildningen/-yrket, jämställdhet,
genus/könsroller samt framtiden) kring vilka jag ställde ett stort antal frågor.
Samtliga intervjuer med studenterna utfördes under december månad 2003. I mars
2004 gjordes även en intervju med projektledaren för att på så sätt få en
kompletterande bild av projektet. En kategorisering har sedan gjorts utifrån vissa
återkommande teman och mönster. Utifrån dessa har relevanta utsagor och
begrepp klassificerats i olika diskurser och relaterade praktiker. Dessa har sedan
utgjort grunden till analysen där utsagorna inplacerats i en större social och kulturell
kontext genom en återkoppling till den teoretiska referensramen.

Informanter

Under denna rubrik följer en kortare presentation av de informanter som deltagit i
min studie av preparandåret, för att ge läsaren en överblick över hur det empiriska
urvalet ser ut. Jag har inte för avsikt att gå in på några detaljer i presentationen då
jag anser att det finns ett flertal etiska betänkligheter med detta. Avsikten är
naturligtvis inte att peka ut någon person eller dennes åsikter utan snarare visa på
bredden i valet av informanter och deras bakgrund. 

Som nämndes under föregående rubrik utgörs studiens informanter av sex stycken
studenter samt projektledaren för ”Fler män till läraryrket” och preparandåret.
Projektledaren är anställd av Linköpings universitet och har hand om alla de
kontakter som rör projektet, alltifrån budgetering till rekrytering av studenter. Hon
beskriver sig själv som ”spindeln i nätet” och som en samordnare. Hon har själv ett
långt förflutet inom utbildningsväsendet, bland annat är hon utbildad förskollärare
med fil.mag-examen samt delar av en forskarutbildning. Hon har även arbetat som
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lärare på Komvux och på en flyktingförläggning, samt som universitetsadjunkt.
Studenterna Jens, Andreas, Benjamin, Filip, Henrik och Magnus, vars namn är
fingerade, är alla i åldern 24-40 år. De kommer från varierande sociala bakgrunder,
alltifrån utpräglade arbetarförhållanden och industriarbete till miljöer där
föräldrarna innehar en akademisk bakgrund, ofta inom läraryrket. Alla känner flera
eller åtminstone någon, ofta en närstående vän eller en familjemedlem, som arbetar
som eller utbildar sig till lärare. De flesta uttrycker att de mötts av enbart positiva
reaktioner vad gäller det nya utbildnings- och yrkesvalet. En av studenterna, med
arbetarbakgrund, säger sig dock helt sakna förståelse från familjen. Hos majoriteten
av studenterna är intresset för läraryrket något som de burit med sig sedan en lång
tid tillbaka och det beskrivs ofta som en gammal dröm och ett intresse som väckts
tidigt. Ett par stycken har även tidigare erfarenheter som barnskötare, elevassistent
samt badvakt. En av informanterna har dessutom påbörjat en lärarutbildning för
snart tio år sedan, men tvingades på grund av vissa olyckliga omständigheter att
avbryta dessa. Enbart en av informanterna säger att han inte haft något egentligt
intresse för läraryrket innan preparandåret, men att han såg detta år som en ypperlig
chans att prova på om undervisning var något som skulle kunna passa honom,
något som vänner ofta påtalat. Samtliga informanter hade vid intervjutillfället för
avsikt att fortsätta på den ordinarie lärarutbildningen även om vissa av dem vid
denna tidpunkt ännu var osäkra på om de skulle kunna utnyttja den platsgaranti
som de erbjuds. Villkoret där är ju att alla moment inom preparandårets ramar
avklarats med godkänt resultat.

Analys
I analysen av det empiriska materialet har jag främst utgått från utsagorna i de
transkriberade intervjuerna och i mindre utsträckning från informationsmaterial
och styrdokument rörande preparand- och collegeåret. I denna analysredovisning
lyfts excerpter ur samtliga intervjuer fram, för att sedan varvas med egna tolkningar
samt återkopplingar till den teoretiska referensramen. De excerpter som jag valt ut
är sådana som jag finner särskilt representativa och tydliga vad gäller materialet som
helhet samt de diskursiva mönster som jag kunnat urskilja. Jag har valt att främst
fokusera på hur föreställningar om kön, genus och jämställdhet reproduceras eller
omformuleras i studenternas utsagor om läraryrket och dess utbildning.
Styrdokumenten har i vissa fall, tillsammans med projektledarens utsagor, fått
fungera som en slags motvikt till studenternas utsagor, men också som ett exempel
på det intertextuella sambandet mellan preparandår, universitet och samhälle.
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Tyngdpunkten i analysen ligger först och främst på de avsnitt som behandlar
preparandårets diskursiva praktiker. Jag inleder dock analysen med att granska de
större sociala och kulturella processer som preparandåret är en del av, för att på så
sätt få en överblick av och en djupare förståelse för hur de olika diskurserna och
dess praktiker påverkar och påverkas av större samhälleliga skeenden. 

Preparandåret i växelverkan med det svenska samhället
Preparandåret är en del av Linköpings universitet, en statlig och politiskt
kontrollerad institution, vars riktlinjer och målsättningar regleras av högskolelagen
samt den utbildningspolitik som förs i det resterande samhället. Såväl samhällelig
som institutionell diskursordning kännetecknas av olika diskursers kamp om
hegemoniskt tolkningsföreträde. Bl.a. förs det en kamp mellan en humanistisk
diskurs där värden såsom demokrati, jämlikhet och solidaritet betonas och en
liberal diskurs som värnar om individualism och valfrihet. Styrdokument gällande
allt ifrån jämställdhetspolitik och jämställdhetslagar till läroplaner inom universitet
och skola har präglats av den s.k. mainstreamingspolitiken, en politisk strategi för
att låta genus- och jämställdhetsperspektivet implementeras i samtliga politiska och
samhälleliga områden. Som exempel kan nämnas att Margareta Havung i
avhandlingen Anpassning till rådande ordning skriver om hur den officiella
jämställdhetspolitiken har bidragit till flertalet olika ”brytförsök” där män och
kvinnor gör gränsöverskridande yrkesval.59 De två följande avsnitten kommer
därför att fokusera på att placera in preparandåret i ett socialt och kulturellt
ramverk, med vilket det verkar i symbios. Detta innebär en kort historisk
tillbakablick, såväl som en mer nutida fokusering på hur nuvarande
jämställdhetsideologi och kritisk genusdiskurs växt fram, samt hur detta påverkat de
institutionella styrdokument som omger preparandåret.

Preparandåret: En produkt av politisk och ideologisk strävan 
I modern tid har spörsmål gällande könens jämställdhet erhållit en given plats i
allmän debatt såväl som i partipolitik, ända sedan 1960-talet och framåt. Även om
graden av engagemang tidvis har varierat så har riksdagspartier såsom exempelvis
Socialdemokraterna och Folkpartiet strävat efter att framstå som det bästa
alternativet  i jämställdhetsfrågan. Orsaken till att dessa frågor synliggjordes och
gavs politisk legitimitet under just 60-talet kan förklaras med hjälp av den mentalitet

                                           
59 Havung, sid. 26.
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och de idéströmningar som rådde i det politiska klimatet, där samtidens diskurs
präglades av begrepp som frigörelse, jämlikhet och rättvisa.60 Det fanns under
denna tid en stor andel människor som var delaktiga i skapandet av visionen om
det jämställda samhället och de omfattade allt från fackförenings- och
industriarbetare till kulturmänniskor och akademiker. Under tidigt 1970-tal ägde en
politisk mobilisering rum med målet att stärka kvinnors position på
arbetsmarknaden och männens deltagande i familjelivet. Jämställdhetsfrågan kom
under 1972 att utvecklas till ett eget område inom politiken efter att regeringen
tillsatt en jämställdhetsdelegation vars uppgift var att vidareutveckla och tränga
djupare in i problemet för att kunna föreslå lämpliga åtgärder.61 En mängd
genomgripande reformer lades fram där staten på allvar uppmärksammade
könsfrågorna. Konkreta lösningar på problemet var t.ex. utökad barnomsorg och
föräldraförsäkring. I och med detta kom jämställdhetsfrågan att institutionaliseras
och bli en del av de statliga strukturerna.62 Efter att det under 1980-talet var relativt
tyst kring jämställdhetspolitiken ökade, under slutet av 1990-talet och början av
2000-talet, ännu en gång fokuseringen på jämställdhetsproblematiken och samtliga
riksdagspartier benämner sig idag som feministiska, med undantag från
Kristdemokraterna som valt att avvakta med detta ställningstagande.

Projektet ”Fler män till läraryrket” och dess preparandår är produkten av den
jämställdhetsideologi som uppnått något av en hegemonisk position inom såväl
politiska som institutionella domäner i samhället, så även inom Linköpings
universitet. Den hegemoniska positionen innebär dock inte att könens jämställdhet
automatiskt är något som omfamnas och eftersträvas överallt, många gånger kanske
den t.o.m. stöter på ett motstånd. Det jag avser med påståendet om att
jämställdhetsideologin har uppnått en hegemonisk position är att den har erhållit en
slags ”common sense-status”. Denna status innebär att det är en självklarhet att det
bör råda jämställdhet mellan män och kvinnor, men den innebär inte alltid att det är
en självklarhet att särskilda åtgärder bör sättas in för att påskynda processen.

                                           
60 Christina Florin & Bengt Nilsson, (2000) ”Något som liknar en oblodig revolution…”
Jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen, Umeå, sid. 75f.
61 Jessica Lindvert, (2002) Feminism som politik. Sverige och Australien 1960-1990, Finland, sid. 15ff,
69.
62 Ylva Waldemarson (1992) ”Kontrakt under förhandling – LO, kvinnorna och makten” i Gertrud
Åström & Yvonne Hirdman (red.) Kontrakt i kris, Stockholm, sid. 107, Florin & Nilsson, sid. 74,
Lindvert, sid. 73. 
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Linköpings universitets jämställdhetsplan 200263 är ett styrdokument som påverkat inte
bara diskursiva praktiker gällande jämställdhetsarbetet, utan hela den institutionella
diskursordningen inom universitetet, en diskursordning som preparandåret är en
del av. Genusmedvetenheten och strävan efter jämställdhet, som fått ett stort
utrymme i utformandet av detta jämställdhetsprojekt, går att spåra tillbaka till
exempelvis detta dokument. Fairclough förklarar detta samband med begreppet
intertextualitet, vilket han hämtat från Foucault och som hänvisar till att inga
utsagor existerar som inte i någon form bygger på en tidigare utsaga.64

Preparandåret är alltså inte en ensam aktör i en samhällelig kamp för jämställdhet,
följande citat är ett tydligt exempel på den intertextualitet som råder mellan just
preparandåret och universitetets styrdokument: 

Jämställdhet är en av förutsättningarna för demokrati och rättvisa. En jämnare
fördelning av kvinnor och män på alla nivåer och områden i organisationen, inte
minst i beslutande organ, gynnar en kreativ arbetsmiljö. Finns brister i jämställdheten
orsakar det kvalitets- och kunskapsförluster i verksamheten vid universitet och
högskolor.65

I produktionen av ovanstående text har det hämtats resurser från två olika
diskurser med relativt olika ideologiska ståndpunkter. Bl.a. så inleds det med ett
slags common-sense uttalande om att jämställdhet är en förutsättning för
demokrati och rättvisa, en diskurs om social rättvisa med rötter i liberal ideologi där
man länge betonat alla människor lika värde. Utöver parollen om demokrati och
rättvisa är universitetets ansvar även att utbilda människor och på så sätt höja
kompetensen på framtidens arbetsmarknad. Brister i jämställdheten anses, i citatet,
orsaka kvalitets- och kunskapsförluster, ord med negativ konnotation. Här hämtar
man resurser ur en marknadsekonomisk diskurs om effektivitet och profit, en
diskurs som erövrat stora delar av den samhälleliga diskursordningen. Av
Fairclough omnämns detta fenomen som en ”marketization of discourse”, vilket
syftar på hur element ur denna marknadsekonomiska diskurs, som uppnått en
hegemonisk position, påverkar samtliga samhälleliga domäner och institutioner.66

En av de åtgärder som presenteras i jämställdhetsplanen är just projektet ”Fler män
till läraryrket” och preparandåret.67 Paradoxen i åtgärden är att samtidigt som man
påtalar att en jämn könsfördelning gynnar en kreativ arbetsmiljö, så utgörs
preparandåret av enbart män. Preparandårsstudenterna blir därmed ett medel

                                           
63 Linköpings universitets jämställdhetsplan 2002, Linköpings universitet, 2002-02-06.
64 Fairclough, (1992) sid. 101.
65 Linköpings universitets jämställdhetsplan 2002, sid. 2.
66 Fairclough, (1995) sid. 19, 140ff.
67 Linköpings universitets jämställdhetsplan 2002, sid. 8.



30

varmed man, på lång sikt, hoppas gynna en jämnare könsfördelning på det
ordinarie Lärarprogrammet och i förlängningen även läraryrket. 

Hur kan preparandåret bidra till förändring av rådande ordning?
I Linköpings universitets jämställdhetsplan 2002 presenteras bl.a. projektet ”Fler män till
läraryrket” och preparandåret som en av flera åtgärder som skall främja
jämställdheten på universitetet, vilket påtalades ovan. Det är därför intressant att
studera några utdrag ur ett annat av universitetets styrdokument, vilket antogs efter
det första preparandårets slutförande. Linköpings universitets jämställdhetspolicy 2004-
2006 fokuserar främst på de långsiktiga mål som universitetet skall sträva mot och
bygger på den jämställdhetspolitik som fastställdes av universitetet redan 2001.
Preparandårsstudenternas genusmedvetenhet är en positiv påföljd av en lyckad
disciplinering, något som i jämställdhetspolicyn lyfts fram som en av universitetets
primära uppgifter:

Den primära uppgiften för LiU är att utbilda människor för kvalificerade
arbetsinsatser och positioner på arbetsmarknaden. Detta är personer som på en
mängd skilda områden i sin tur kommer spela nyckelroller i det fortsatta arbetet för
jämställdhet i samhället som helhet. Att som högt prioriterat mål för
jämställdhetsarbetet under de kommande tre åren sätta ett genusmedvetet universitet
förenar sig därför väl med universitetets förpliktigande ambitioner att arbeta för
högsta möjliga kvalitet i sin verksamhet.68

Genom en disciplinering av samtliga aktörer inom universitetet, av studenter såväl
som personal, förväntas aktörernas genusmedvetenhet på lång sikt, genom steget ut
på arbetsmarknaden, att även inverka på det resterande samhället. En annan
målsättning från universitetets sida är att synliggöra dolda maktförhållanden:

Jämställdhetsproblematiken handlar inte bara om kvantiteter. Även
jämställdhetsarbetets kvalitativa sidor måste uppmärksammas. De är grundläggande
för arbets- och studiemiljöerna vid universitetet. För att komma längre än till siffror,
tabeller och diagram måste således könsföreställningar och dess relation till makt-
och normalitetsförhållanden synliggöras och lyftas upp till en livaktig diskussion.69

Genom ett synliggörande av de ojämlika maktförhållandena och de diskursiva
praktikernas ideologiska dimensioner ges det utrymme för motdiskurser och
förändring. Det är dock viktigt att genusperspektivet genomsyrar samtliga
aktiviteter och ideologiska dimensioner inom universitetet. Det räcker inte bara att

                                           
68 Linköpings universitets jämställdhetspolicy 2004-2006, sid. 2.
69 Ibid.
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utforma en policy, den måste också implementeras i den dagliga verksamheten,
organisatoriskt såväl som kunskaps- och innehållsmässigt. Universitetet avser, enligt
Linköpings universitets handlingsprogram för jämställdhet 2004-2005, att prioritera
utbildnings- och informationsinsatser hos såväl studenter som personal för att höja
medvetenheten om genus och jämställdhetsproblematiken, dessa åtgärder skall
därefter utvärderas.70 Anammandet av den nya jämställdhetspolicyn och dess
handlingsprogram torde, åtminstone i teorin, på sikt även bidra till förändringar i
det resterande samhället. Preparandåret är ju ett exempel på handlingskraft där
implementeringen av det kritiska genusperspektivet har inneburit en förändring av
diskursiva praktiker, kring exempelvis antagning och genusmedvetenhet, vilket kan
leda till social och kulturell omdaning. Frågan är dock i vilken omfattning
preparandåret på egen hand kan omvandla diskursiva praktiker samt bryta rådande
genusordning, inom Lärarprogrammet, läraryrket samt i det resterande samhället? 

Varför behövs fler män i läraryrket?
Redan i inledningen till denna uppsats konstaterades det att skolan lider brist på
män och att det finns en önskan, från universitetets och lärarutbildningens sida, om
att öka andelen manliga lärare. I jämställdhetens och rättvisans namn är det en
självklarhet att inte bara uppmana kvinnor att söka sig till mansdominerade yrken,
även män måste ta plats i traditionella kvinnoyrken. För att bryta traditionell
genusordning behövs det alltså också män i skolan. Just eftersom behovet av fler
män till läraryrket upplevs som en sådan självklarhet har jag valt att titta lite närmre
på de diskurser som producerar denna ”common-senseföreställning”. 
Projektet ”Fler män till läraryrkets” uppmärksammande av den låga andelen av män
resulterade inledningsvis i informationsfoldern ”Fler män till lärarutbildningen” där
man ger uttryck för en diskurs om män som något unikt och eftertraktat i skolans
värld: 

Du har något att tillföra. I förskolan och skolan behövs vuxna människor som kan
vara goda förebilder för våra barn och ungdomar. Vi söker därför män med olika
bakgrund och yrkeserfarenheter som vill utbilda sig till lärare. Lärarrollen innebär att
vara en ämneskunnig föreläsare men också att fungera som handledare,
metodutvecklare och pedagogisk ledare. Efterfrågan på manliga lärare är stor i alla
skolformer och ämnen och med en lärarexamen har du goda möjligheter att få jobb i
framtiden.71

                                           
70 Linköpings universitets handlingsprogram för jämställdhet 2004-2005, sid. 1.
71 Fler män till lärarutbildningen. Utbilda dig till lärare vid Linköpings universitet!
Informationsfolder utgiven av Linköpings universitet 2002.
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I foldern vill man uppmärksamma män på att de har något viktigt att tillföra i
läraryrket. På så sätt hoppas man fånga ett intresse som finns, men som det kanske
inte vågas ge uttryck för. Utsagan ovan ger uttryck för ett ställningstagande mot
särartsdiskurs och mot rådande könssegregering inom skolvärlden. Samtidigt
använder man sig, i informationen om Collegeåret, av argument med tydlig
koppling till traditionell manlighetsdiskurs där man väljer att betona element såsom
ledarskap och teknologi och på så sätt förväntas man tilltala män i något högre
utsträckning:

Deltagarna ska få undervisning om ledarskapets betydelse. Förhållandet mellan
ledarskap och lärarskap i mötet med barnen/eleverna är en viktig ingrediens i
kunskapshämtandet hos deltagaren. En strävan ska vara att bygga upp en pedagogisk
helhetssyn genom att förvärva kunskaper och insikter inom pedagogikens områden.
Detta kan främjas med hjälp av IT-kunskaper. IT i förskolan och skolan är ett annat
ämne som ska fokuseras i preparandåret.72

I de två utsagorna ovan betonas den framtida anställningsgarantin såväl som de
goda chanserna till kompetensutveckling inom ledarskap och IT, ett manligt
perspektiv på lärarutbildningen som kan vara värt att betona för att locka fler män.
Detta uppmärksammas av Lena Augustinius i förordet till Anders Blanks och Hans
Palmqvists Vilken man vill bli lärare?!, där hon ställer sig frågan om det möjligen
finns ett särskilt manligt perspektiv på lärarutbildningen som kan vara särskilt
värdefullt att framhäva när det gäller rekrytering av män och den marknadsföring
som riktas till dem.73 

Vardagliga män som manliga förebilder 
Björn Flising skriver i rapporten Rekrytering av män till offentlig barnomsorg om hur en
ökad andel män och en jämnare könsfördelning inom barnomsorgen kan bidra till
såväl ökad jämställdhet i samhället som till en förändring av attityder kring mäns
ansvar för och delaktighet i barnens levnadsvillkor, detta pga. att de visar att det är
naturligt och acceptabelt även för män att ta del av barnens vardagsliv.74 Genom att
fler män utbildar sig till lärare och vistas i skolorna finns det även från
projektledarens sida en förhoppning om att motverka feminiseringsprocessen i
skolan och på sikt även förändra och motarbeta de föreställningar om lärarrollen

                                           
72 Start för Collegeår, http://www.liu.se/uv/aktuellt/collegear.html 2003-09-28, sid. 1.
73 Anders Blank & Hans Palmqvist, (1998) Vilken man vill bli lärare?!, Stockholm, sid. 5.
74 Björn Flising, (1997) Rekrytering av män till offentlig barnomsorg, Tema Nord 1997:567, Nordiska
ministerrådet, Köpenhamn, sid. 11.
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och läraryrket som färgats av traditionell och särartspräglad genusdiskurs. Ett
resonemang som är hämtat från den utsaga som följer:

Intervjuare: Hur ser du på kvinnodominansen som är inom yrket?

Projektledare: Ja… alltså jag, om man… jag tror ju liksom inte att det blir… jag tror
inte att det är nåt fel. Jag tror att kvinnor sköter skolväsendet väldigt, väldigt bra, eller
vet det. Men… barnen måste ju ha förebilder av både män och kvinnor, ur
jämställdhetssynpunkt. För att vi ska kunna få en ny generation igen då som tycker
att det är lika naturligt för män och kvinnor att vara lärare. Sen om det nu är så att vi
bär med oss olika traditioner, för det gör vi ju… det kommer nog att dröja många
generationer innan vi är så jämställda så att vi inte bär med oss olika traditioner, män
och kvinnor. Så tror jag att… så länge vi gör det så måste barnen ha tillgång till både
manliga som kvinnliga traditioner.

Genom att redan från en tidig ålder ge barn tillgång till såväl manliga som kvinnliga
lärare förväntas diskriminerande föreställningar om män och kvinnor på sikt att
försvinna. I excerpten ovan menar projektledaren att så länge som män och
kvinnor bär med sig olika traditioner så måste barnen ha tillgång till dessa. Innebär
då inte detta att dessa vanemässiga traditioner fortplantas ytterligare? Hur kan en
förändring ske genom att morgondagens generationer påtalas hur de inte skall agera,
samtidigt som vi agerar på just detta sätt?

Att arbeta som lärare innebär att man skall fungera som en positiv förebild för barn
och ungdomar, särskilt för den kategori av unga pojkar (och till viss del även
flickor) som saknar en särskild fadersgestalt och som i utsagorna ofta beskrivs som
övergivna och vilsna:

Projektledaren: Varför behövs män? Jo det behövs män alltså för att barnen ska se
att både män och kvinnor kan bli lärare och kanske speciellt för dom små vilsekomna
pojkarna som inte har nån manlig vardagskontakt… som kanske behöver nån att
jämföra sig med, att… både psykiskt och fysiskt brottas lite med, att ha liksom lite
som kanske en låtsaspappa om dagarna i skolan. Att dom får se också att män är inga
hjältar, alla är inte hjältar och… Fantomen och… eh… Helgonet och dom här stora
myterna, utan män är också vardagsmänniskor som kan göra alla vardagssysslor
också…

Skolans vardagliga män skall också fungera som en positiv motbild till den
massmediala bilden av män som tuffa, hårda actionhjältar. Även Henrik beskriver
vilken viktig roll de manliga lärarna spelar som positiva förebilder för eleverna,
särskilt för de väldigt utåtagerande pojkarna. I utsagan nedan berättar Henrik om
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vilken positiv påverkan han haft på en av dessa pojkar, som i ett brev till Henrik
uttryckt sin tacksamhet för det som han lärt sig:

Henrik: […]så betyder det att jag kanske har visat honom att som man så behöver
man inte vara hård, tuff och säga fula ord och slåss och sparka för att vara en bra
man i livet… Man kan vara tuff på olika sätt liksom och visa att man kan vara
ödmjuk och snäll, utan att vara dum liksom.

Den hegemoniska diskursen om manlighet dominerar alltså forfarande i samhället
och är något som unga pojkar, i färd med att utveckla en egen manlig identitet, och
unga flickor, som utvecklas i ett motsatsförhållande till densamma, måste förhålla
sig till. De män som utbildar sig till lärare och väljer att arbeta med s.k.
kvinnosysslor förväntas automatiskt att avvika från den hegemoniska manlighetens
norm och skall istället visa eleverna hur en jämställd (och civiliserad) man fungerar.  

Intervjuare: Tycker du att det är viktigt att det kommer in fler män i läraryrket?

Filip: Ja, det är viktigt. Det krävs ju mångfald i alla yrken va, det gäller ju inte bara
lärare, utan inom vården och så vidare va… Och jag tror att… jag tror att skolan
absolut inte är bra med bara män, men det ska ju va i alla fall femtio-femtio, för jag
menar man… det är aldrig bra med för mycket kvinnor… Och sen som dagens
samhälle ser ut, med ensamstående föräldrar, mest mammor då och så vidare, så…
kanske i många fall det är den enda manliga förebilden många barn får… det tror jag
är viktigt.

I flera av utsagorna ges det uttryck för en diskurs om kärnfamiljen, där denna
familjekonstellation förutsätts vara den ideala. Barn mår, enligt denna
heteronormativa diskurs, bäst av att växa upp med såväl en moders- som en
fadersgestalt. Diskursen om kärnfamiljen är påverkad av såväl konservativ ideologi,
ofta med religiösa förtecken, som av utvecklingspsykologisk teori om hur pojkars
och flickors identitetsutveckling ser olika ut och är beroende av relationen till
fadern respektive modern. Diskursen äger således även en vetenskaplig legitimitet
och tyngd. Att de verkliga familjeförhållandena inte alltid överensstämmer med
detta normativa ideal innebär att skolan måste kompensera för något som upplevs
som en brist inom familjen. Problemet med frånvaron av familjefäder måste istället
lösas genom att det finns manliga förebilder att tillgå i skolan, inte bara för unga
pojkar som nämndes ovan, utan också för flickorna: 

Projektledare: […] Och då ska dom tjejerna bli, småflickorna bli stöttade av både
manliga och kvinnliga lärare. För det är även viktigt för flickorna att ha en manlig
lärare som lyfter upp dom och visar liksom det här: “du kan, du vill, du törs”. Och
sen då, det här gamla klassiska med pojkar, att dom inte får visa känslor, att dom inte
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får gråta, att dom inte får vara söta och gulliga och det här, dom ska va tuffa och köra
bil fort och vara starka och… ja, det är ju också fördomar om män, och då önskar
man ju liksom att man kunde jämna ut det där så att man hittar individerna istället och
försöka bli medveten om när man själv som lärare… när har jag fördomar om hur en
pojke ska va och hur en flicka ska va, så liksom… ja… det är jätteviktigt, annars blir
man stympad som människa.

Flickorna behöver någon som erbjuder dem stöd och uppmuntran när det gäller att
våga ta för sig, samtidigt som pojkarna skall visas att det inte finns något skamligt i
att visa känslor. De manliga lärarna blir alltså ett medel med vars hjälp traditionella
genusföreställningar och feminiseringstendenser i skolan kan brytas.

Manlig särart eller könens likhet?
I detta avsnitt granskar jag vilka följder den manliga minoriteten kan tänkas få för
de män som väljer detta yrke, samt på vilket sätt de diskursiva praktikerna påverkats
av föreställningar kring kön och genus. Flising har uppmärksammat en problematik
som ofta uppstår för de män som träder in i kvinnodominerade domäner,
nämligen: 

Är målet att männen ska utföra samma arbete som kvinnorna, på samma sätt, med
samma inriktning, det vill säga att den manliga personalen ska vara så lik den
kvinnliga som möjligt? Eller vill man att det manliga ska komma in i arbetet på lika
villkor med det kvinnliga, dvs att männens arbetssätt, preferenser, synsätt, osv. ska
ges utrymme och tillvaratas i arbetet.75 

Citatet ger uttryck för två olika strategier att förhålla sig till.  Den första strategin
har hämtat språkliga resurser ur en likhetsdiskurs, där könens likhet betonas, men
där kvinnan ses som norm inom just detta område, vilket i sig är en referens till
strategi nummer två. Denna strategi hämtar resurser ur en särartsdiskurs som
förutsätter att det finns en skillnad mellan män och kvinnors arbetssätt, preferenser
och synsätt. Jens är en av de informanter som har tidigare erfarenhet inom det
pedagogiska området, han är utbildad, och har tidigare arbetat som barnskötare. I
hans utsaga om traditionella könsroller ger han uttryck för den särartsdiskurs som
ofta sammankopplas med offentlig sektor, en diskurs som Jens själv tar avstånd
från. 

Jens: […] traditionella könsroller det finns ju… det är ju ett faktum liksom…[paus]
och om man… som mina tidigare erfarenheter… om jag får dra en sån parallell för
det är vad jag vet… När jag var utbildad barnskötare, nitton år, eller arton, och var

                                           
75 Flising, sid. 25.
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vikarie på massor av dagis, olika långa tider… så tyckte jag att det var hemskt… men
den ställningen att så fort jag kom in i fikarummet, eller personalrummet, då kunde
det bli tyst såhär, man hejade men det var liksom… dom såg först och främst att jag
var kille… inte att jag var kollega eller att jag var ny på jobbet eller nånting, utan det
var att jag var kille. Och det var det, det är det jag menar att man, som jag…
minoritet då, om man är tjej eller kille på en arbetsplats så måste man vara spjutspets
och möta alla dom här fördomarna, vilket känns som, det skulle ju behövas nån
slags… rollspel eller nån slags dramatisering, och det skulle behövas handledning
från centralt håll, så att folk blir medveten om dom här spelen som är… För mig var
det… det var mycket därför som jag inte orkade med… barnomsorgen…

Jens uttrycker, i utsagan ovan, en önskan om att anamma den första strategin, där
det inte tas för givet att han, i egenskap av man, skall utföra vissa sysslor eller bete
sig på ett visst sätt. En strategi som han upplevde mötte ett motstånd hos de
kvinnliga kollegorna, som i detta kvinnodominerade yrke äger tolkningsföreträde. I
denna situation blev det för Jens tydligt att han, genom att avvika från majoriteten, i
första hand var man och i andra hand barnskötare. Ett annat problem som Jens ger
uttryck för är hur vissa sysslor ofta sammankopplas med ett specifikt kön:

Intervjuare: Kunde du känna också att det var någon skillnad i vilka uppgifter som
du förväntades… göra… eller vilken roll du hade tillsammans med barnen?

J: Ja visst! Och det är ju aktuellt fortfarande idag, det har jag ju fått höra att eftersom
jag är kille så ska man ju kunna datorer… ungefär som det var nåt genetiskt liksom…
och det känns ju lika löjligt som om jag skulle förvänta mig att alla tjejer är bra på att
laga mat, eller bara gör det automatiskt… men… ja. Jag tycker att jag är så pass
gammal så att jag [suckar] att det… man ser dom här könsrollsmönstrena överallt
och det är liksom… folk vill förenkla sin tillvaro på det viset… och behöver få…
behöver en grupp att tillhöra hela tiden. Och en av dom rollerna är ju könsrollen.

Det finns en tendens till att män i kvinnodominerade yrken tilldelas särskilda
uppgifter just på grund av deras könstillhörighet samt de tillhörande köns- och
genusföreställningarna. Det kan, enligt informanterna, handla om alltifrån
teknologiska kunskaper som de förväntas ha till vilka uppgifter de tilldelas i
relationen till eleverna. Filip berättar t.ex. hur han upplever det som att han i
egenskap av man ofta erhåller en mer auktoritär roll i läraryrket:

Filip: Det man kanske har sett då är ju på… barnen… att ibland så har man en
fördel av att vara man i ett kvinnodominerat yrke. Man behöver kanske… ibland
räcker det med… att visa sig. Ja, så… så lugnar det ner sig, kvinnor kanske har lite
svårare med det, att hon behöver kanske säga till, [I: Mmm.] så det har man väl märkt
lite. […] Som ibland kan man nog ha lite fördel att man får en… kanske lite mer
respekt, man kanske ser lite mer auktoritär ut fast man kanske inte är det i alla fall men
man får lite gratis… [I: Mmm.] tror jag, hos dom flesta elever.
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Projektledaren delar med sig av sin erfarenhet av att arbeta med manliga
fritidsledare i utsagan nedan:

Projektledare: Men… alltså, av egen erfarenhet så tycker jag… Jag har jobbat både
bland… rent erfarenhetsmässigt, bland kvinnor och män, då tycker jag nog att det
var roligare att jobba när det var mer killar, jag jobbade på fritids bland annat. Det
blev lite… det blev lite busigare kan jag nog säga… Och man… killarna vågar nog
släppa barnen mera ifrån sig liksom, tycker jag. Låta dom klättra lite högre i träden
och låta dom hoppa lite längre, låta dom busa och ”rusha” lite mer. Kanske att det är
så…

Kanske är det så, som citaten ovan ger en bild av, att diskursen om manliga lärare i
högre grad betonar faktorer utöver omvårdnad, dels som en lekledare, som busar
och stojar, och dels som en auktoritet som förväntas stå för en mer sträng
disciplinering och fostran av eleverna. Denna diskurs om manliga lärare och de
praktiker som kopplas till denna yrkesroll bygger till stor del på traditionell
socialisationsdiskurs om hur män och kvinnor fostrar barn olika. Kvinnan
förväntas t.ex. stå för närhet, ömhet och omvårdnad, medan mannen står för
barnets introduktion i samhället och det offentliga livet. Det ges i denna diskurs
uttryck för en essentiell könsskillnad där traditionella könsmyter kopplade till män
respektive kvinnor reproduceras. 

Varför blir så få män lärare?
Det råder stor konsensus bland samtliga informanter vad gäller förklaringen till den
låga andelen män inom läraryrket, särskilt betonas yrkets låga lön och status.
Henrik, den ende av informanterna som uttryckt ett särskilt intresse för, och en
önskan om att jobba med yngre barn i de lägre årskurserna, framhåller även han
den låga lönen som huvudargument, men väljer att utveckla resonemanget
ytterligare:

Henrik: Jag tror att det är… framförallt så är det ju att det är för dålig lön. Och att
det är […] nu visar jag citattecken: lite ”flummigt”. Kan det nog tänkas vara, att det
är inte så konkret, det är ganska abstrakt liksom. Det är… att man… att det är
liksom, det är inte så tekniskt. Det beror på vad man läser till för lärare… jag tänker
mer på den lägre skolan, att det är mer att hålla på med barn. Det anses väl tyvärr
gammalmodigt och det anses vara kvinnligt liksom och… Jag menar har man hand
om åtta-nioåringar i 1:an till 3:an så är det ju mycket det här att man måste… när
dom ska ut på rast: ”Klä på dig mössa och vantar.” Och det sitter ju fortfarande kvar
tyvärr i dagens samhälle att det är… att det är kvinnorna som ska sköta den biten
liksom, så att det… därför tror jag att män inte har sökt sig så mycket till… och
söker sig män så är det ju ofta till såna här linjer som ”bli lärare i matte”, ”bli lärare



38

lite högre upp” det är sällan man ser […] män i mellanstadiet och så.  Och det där det
tror jag är mer ompyssling av barnen och det är där jag tror det är viktigast att vara,
för det där är ju själva… bearbetningen upp till vidare skolan sen.

Henriks förklaring visar på att genussystemets särskiljande praktiker och logiker
fortfarande är tongivande vad gäller mäns respektive kvinnors yrkesval. Att det just
är så svårt att motivera män att ta plats på ”kvinnlig mark” ger Blank och Palmqvist
en förklaring till i Vilken man vill bli lärare?!. De menar att det oftast är enklare att
motivera kvinnor att sträva uppåt i arbetslivets hierarki än vad det är att få män att
sträva nedåt, vilket beror på att kvinnodominerade yrken, inom vård, omsorg och
service, ofta har en lägre status och är sämre betalda i jämförelse med de
mansdominerade. De menar vidare att det inte föreligger någon särskild strukturell
diskriminering mot män som vill bli lärare, såsom det ofta gör för kvinnor som
försöker bryta sig in i mansdominerade yrken. Blank och Palmqvist medger dock
att dessa män kan stöta på en sorts diskriminering i form av fördomsfulla attityder
och föreställningar från omgivningen.76 Dessa diskursiva föreställningar om män
och manliga lärare kan få nog så allvarliga konsekvenser, något som jag tänkte gå in
på i det avsnitt som följer.

Diskriminerande föreställningar om manliga lärare och dess
konsekvenser
I föregående avsnitt hänvisades det till att Blank och Palmqvist påtalar
problematiken med att män som söker sig till läraryrket ofta kan stöta på
fördomsfulla attityder från omgivningen. Detta är också något som flera av
informanterna ger uttryck för under intervjuns gång. Även om majoriteten av dem
säger sig uppleva ett stort stöd från familj och vänner så förs fördomsfulla attityder
på en mer samhällelig nivå på tal. Nämligen fördomsfulla föreställningar om män i
traditionella kvinnoyrken som särskilt feminina, homosexuella eller t.o.m. i någon
form perverterade på grund av det uttalade intresset för barn. Särskilt tydligt
återspeglas denna problematik hos Jens och Magnus, men även projektledaren för
detta på tal i följande utsaga:

Intervjuare: Vad tror du är den främsta anledningen till att männen inte söker sig till
läraryrket?

                                           
76 Blank & Palmqvist, sid. 25ff.
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Projektledare: Ja… under dom här åren så har jag frågat det tusen gånger, till olika
män… och dom svar jag har fått är lönen… och sen då den här problematiken,
pedofilproblematiken. Det är dom två svar som jag har fått utan att ha gjort någon
vetenskaplig undersökning om det, så… så svarar många så.

Projektledaren är medveten om att den samhälleliga debatten om pedofili är något
som till viss del skadar de kampanjer som förs av universitetet för att locka fler män
till läraryrket, framförallt till förskolan. Jens berättar t.ex. om hur flera av hans
bekanta hoppat av förskollärarutbildningen efter det stora massmediala uppbåd
som ägde rum för ett antal år sedan kring några pedofilfall, då de upplevde att de
dagligdags tvingades stå till svars för och rättfärdiga sitt val av utbildning och
framtida yrke. 

Jag anser att det med genussystemsteorins hjälp är möjligt att få en djupare
förståelse för vad dessa diskriminerande föreställningar egentligen bottnar i.
Genussystemets logiker och praktiker får reella konsekvenser i konstruktionen av
vår vardag. Kvinnodominansen inom den offentliga sektorn, med basen i det
privata livet, ger uttryck för en diskurs som vittnar om kvinnors naturliga fallenhet
för dessa yrken. Enligt min tolkning riskerar de män som inte efterlever denna
norm att stämplas som avvikare i någon form, ofta som homosexuella eller som
perverterade och potentiella sexförbrytare. De särskiljande praktikerna som
kopplats till särartsdiskursiva föreställningar om vad som är manligt respektive
kvinnligt har fått strukturella konsekvenser på den könssegregerade
arbetsmarknaden och får konsekvenser för de män som väljer att utbilda sig till
lärare. Den bakomliggande maktdimensionen i detta kan beskrivas med Foucaults
ord nedan, där han beskriver det sätt på vilket makt utövas:

In itself the exercise of power is not violence; nor is it a consent which, implicitly, is
renewable. It is a total structure of actions brought to bear upon possible actions; it
incites, it induces, it seduces, it makes easier or more difficult; in the extreme it
constrains or forbids absolutely; it is nevertheless always a way of acting upon an
acting subject or acting subjects by virtue of their acting or being capable of action.77

Makten som utövas mot manliga lärarstudenter och lärare är inte så mycket ett
tvång, eller en våldshandling, som ett strukturellt hinder. Ett hinder som på olika
sätt försvårar livssituationen för de män som väljer okonventionella vägar och som
ofta lockar och övertalar män och kvinnor att välja mer traditionsenliga yrken. 

                                           
77 Michel Foucault, (1982) ”The Subject and Power” i Hubert L. Dreyfus & Paul Rabinow, Michel
Foucault: Beyond Structruralism and Hermeneutics, (1982), sid. 220.
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Magnus och hans spirande läraridentitet bär en stark prägling av en särartsinfluerad
diskurs om lärare som betonar mannens malplacering bland barn och kvinnans
naturliga fallenhet för detta. En diskurs som får allvarliga konsekvenser för inte
bara Magnus, utan även för övriga studenters självbild och förhållningssätt till den
framtida identiteten som lärare:

Intervjuare: Menar du att man som man… ja som manlig lärare, är väldigt utsatt,
just… jag tänker på dom här pedofildebatterna  [M: Ja.] som har varit också… är det
också nånting som ni…

Magnus: Ja, vi har diskuterat, i våran basgrupp diskuterar vi mycket som liksom…
hur många… framförallt förskollärare eller män som väljer liksom dom yngre
åldrarna, blir liksom utmålade som nån sorts pedofiler, det är ju liksom… det är ju
skitsynd liksom, för det är ju, det tror jag hindrar många från att liksom, från ta…
många kanske går och tänker att dom faktiskt skulle kunna tänka sig att jobba på
förskola eller lågstadiet så, sen så blir det liksom att dom inte gör det bara för att dom
är rädda för att bli anklagade. För jag menar… har man otur kan man ju liksom bli
brännmärkt av omgivningen fastän dom inte har gjort nånting så liksom är det
väldigt lätt i dagens samhälle att bli liksom utpekad som nånting man inte är, sen är
det väldigt svårt att få sitt namn rentvått eller vad man ska säga [I: Ja.] liksom det kan
förstöra livet för folk liksom, även om…

I: Att det finns nån slags misstanke mot män som vill jobba med…

M: [avbryter] Ja, men liksom: ”varför vill dom jobba med småbarn?” Men det tror
jag att det härrör lite… det här med… liksom genusperspektiv, liksom att det är
kvinnor som ska jobba med dom små barnen. ”Så har det alltid varit” [M talar med
en tillgjord röst]. ”Männen skall hålla sig till dom äldre”… jag tror att det är
liksom…att män inte ska liksom lägga sig i och sköta om barnen. Samtidigt har ju
undersökningar visat… nu kommer jag inte ihåg vilken författare det var men… att
män och kvinnor har samma omhändertagande… känslor. Det har liksom gjort att…
män och kvinnor har samma vårdande känslor bara att oftast blir det så att kvinnorna
får utlopp för det mer, bara för att kvinnor är hemma mer med barnen och såna
grejer. Då kanske omgivningen ser mer misstänksamt på män som liksom använder
sina omhändertagande känslor, att det liksom… att det kanske inte är naturligt för en
man att liksom… sitta på dagis med en unge i knät och läsa en saga eller nåt.

Magnus utsaga är ett bevis på att den samhälleliga diskursen om män och manlighet
inte alltid är så flexibel som man skulle önska. Kanske är det så att i ju högre grad
en institution präglas av traditionell genusordning, desto kraftigare reproduceras
diskursiva föreställningarna kopplade till kön och genus och i desto högre
utsträckning står dessa föreställningar oemotsagda. I Magnus utsaga ges det dock
uttryck för en motdiskurs mot denna reproducering av traditionella könsroller där
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han hänvisar till att både män och kvinnor präglas av känslor av omvårdnad.
Motdiskursens resurser hämtar Magnus bl.a. från en vetenskaplig diskursordning,
genom att hänvisa till forskning som bedrivits på området. Kanske för att styrka
sina argument och på så sätt vinna legitimitet för sitt uttalande. Likhetsdiskursen
som betonar män och kvinnors likheter och förklarar eventuella skillnader som
sociala och kulturella konstruktioner visar också att Magnus hämtar resurser ur
preparandårets institutionella diskursordning och en könsmaktsteoretisk diskurs.
En ordning som präglats av jämställdhetssträvan inom såväl universitet som
samhälle. Preparandåret kan, ur detta perspektiv, ses som en lyckad disciplinering
av män till genusmedvetna medborgare. Jag kommer att återkomma till
preparandårets disciplinerande praktiker längre fram.

De diskriminerande föreställningarna om manliga lärare som beskrivs ovan är något
som upplevs som väldigt smärtsamt av de inblandade, särskilt av projektledaren,
med ett stort personligt engagemang i kampen mot könssegregeringen inom
läraryrket. De massmediala fokuseringarna som sker med jämna mellanrum är
givetvis ett nödvändigt ont, då allmänheten har rätt att få ta del av det som sker
inom den offentliga barnomsorgen. Samtidigt är det till stor skada för män med ett
spirande intresse för läraryrket (och då framförallt för förskolläraryrket, som har
varit särskilt utsatt för denna problematik), då det ofta har en avskräckande
funktion. 

Preparandårets disciplinerande praktiker
Preparandåret är en del av en större social praktik genom sin anknytning till
universitetet och Lärarprogrammet. Inom skolväsende såväl som högre utbildning
finns olika diskursiva praktiker kopplade till alltifrån vilka urvalskriterier som
används vid antagningsprocessen till undervisning och examination. Genom dessa
diskursiva praktiker utövas dels normativa diskurser som avgör vad som betraktas
som normalt respektive avvikande och dels en form av fostran och disciplinering av
studenten som sker vid dennes inträde i universitetsvärlden. Utöver projektledaren
beskriver samtliga studenter hur de till en början hade svårt att anpassa sig till bl.a.
studietakt och annorlunda studie- och examinationsformer. Många av dem hade
inte suttit i en skolbänk på flera år, medan några av dem kom direkt från
vuxenstudier, oavsett vilket så innebar den nya institutionella ordningen en stor
omställning för dem och det tog ett tag för dem att acklimatisera sig till den nya
miljön. Disciplineringen sker tämligen obemärkt och i efterhand uttrycker flera av
studenterna hur de under det gångna året har utvecklats som individer, vad gäller
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nya tankesätt och ett nyvunnet självförtroende i rollen som student. De följande
avsnitten kommer att lite mer ingående studera några av de diskursiva praktiker
som styr och utformar disciplineringen av preparandårsstudenterna till att utveckla
en mer stabil (framtida) läraridentitet och ett visst förhållningssätt till lärandet. De
diskursiva praktikerna disciplinerar, fostrar och insocialiserar också dessa män i en
rikting mot ökad genusmedvetenhet som sedan skall genomsyra hela deras framtida
liv, dvs. de skall utveckla en form av självreglering som de sedan kan praktisera i sin
vardag.

Förmedling av kunskap eller vård av barn? 
I detta avsnitt tittar jag lite närmre på de kunskapsförmedlande respektive
socioemotionella praktiker78 som präglar läraryrket och som studenten måste
förhålla sig till i utformandet av sin läraridentitet. Förhållningssättet till rollen som
lärare kännetecknas av en balansgång mellan olika synsätt på läraryrket och dess
uppgifter. För att besvara frågan om vad som kännetecknar en bra lärare och vad
som är dennes primära uppgifter hämtar studenterna resurser ur en traditionell
diskurs om lärare med fokus på kunskapsförmedlande praktiker såväl som ur en
mer modern elevcentrerad diskurs om lärare. Den senare diskursen återspeglas i
intervjun med Jens:

Intervjuare: Hur tycker du att en bra lärare ska vara?

Jens: Ja, jag tänker ju på… från förskolan till och med sjätte klass som är min
inriktning, där jag har praktiserat nu. Och det är väl att se människan i varje barn…
respektera och verkligen se det personliga livsödet… inte bara hennes eventuella
förmåga till att ta till sig utbildningen, utan mer ett större sammanhang, hur det
funkar socialt.

I Jens utsaga ovan synliggörs det hur läraryrkets praktiker omfattas av något som
går utöver kunskapsförmedlingens dimensioner. Viktigt är att hänsyn tas till den
enskilda individens inlärningskapacitet samt att läraren är i besittning av social
kompetens och en förmåga att se till elevens individuella levnadsvillkor, något som
kräver en enorm lyhördhet och som det ofta saknas resurser till om man ser till de
reella sociala och ekonomiska förhållandena. Detta kan förklaras med vad Eva
Gannerud i Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv benämner som den
socioemotionella dimensionen av lärararbetet, vilken är av stor vikt för att
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undervisningen överhuvudtaget skall fungera. Det socioemotionella arbetet syftar
till att skapa en trivsam miljö där eleverna känner trygghet och tillit vilket skapar ett
positivt klimat med goda förutsättningar för elevernas tillgodogörande av
kunskap.79 

Magnus är en av få informanter vars huvudsakliga intresse för läraryrket ger uttryck
för den mer traditionella diskursen om lärare och läroprocessen, en diskurs där
läraren, i egenskap av professionell maktutövare äger ett kunskapsmonopol80 som
han delar med sig av till eleverna. En relation mellan lärare och elev som av Bengt
Börjesson i Ungdomsrapporten beskrivs som en förlegad envägskommunikation som
utgår från ”läraren som kunskapsreservoar och kunskapsförmedlare, elever är
behållare som skall ’fyllas på’.”81

Magnus: Jag är mer intresserad av lärandet… liksom undervisa äldre barn. Jag är
intresserad av historia och religion och… jag känner att jag liksom får mer gehör för
undervisandet bland dom äldre barnen. […]

Intervjuare: Är det nån särskild del av läraryrket som lockar dig?

M: Jag tycker om kunskap som jag sagt förut, så historia och religion, jag vill liksom
åt kunskapen […] Och… nej, men det är undervisandet liksom, man får lära andra,
det är kunskapen och liksom kunna föra kunskapen till nån annan typ. […] kanske
människor blir lika intresserade som jag […] det skulle vara det ultimata, om man fick
ett par i varje klass kanske att bli lika intresserade… då har man liksom fullgjort
sitt… sitt syfte eller vad man ska säga.

I Magnus utsaga ovan döljer det sig en föreställning om att undervisningen av yngre
barn kräver något mer av läraren som går utöver själva undervisandet. De
diskursiva praktikerna i läraryrket ser olika ut beroende på i vilken årskurs som
undervisningen sker. I förskolan samt övriga lägre årskurser handlar det givetvis i
högre utsträckning om socioemotionella praktiker i den mening att man som lärare
måste assistera eleverna i alla tänkbara göromål samt att erbjuda konkret
omvårdnad, vilket kan omfatta allt från att knyta skosnören och snyta näsor, till
tröst och stöd i allmänhet. Detta benämns av Havung som ”kvinnligt könsmärkta”

                                                                                                                                       
78 Med begreppet socioemotionella praktiker syftar jag på den delen av lärararbetet som främst ser till
elevernas välbefinnande samt syftar till att skapa en god studiemiljö. Det handlar ofta om ett stort
känslomässigt engagemang från lärarens sida. Resonemanget är hämtat från Gannerud, sid. 103.
79 Gannerud, sid. 96f.
80 Mats Beronius, (1986) Den disciplinära maktens organisering. Om makt och arbetsorganisation,
Lund, sid. 151.
81 Börjesson, sid. 61.
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praktiker.82 I högstadieklasser och på gymnasienivå är det såklart mer fokus på
undervisning och kunskapsinhämtning. Magnus, vars främsta intresse för läraryrket
bottnar i kunskapstörst, ger uttryck för en särskilt manlig prägel på diskursen om
läraryrket. Kunskap och vetenskap är något som genom historiens gång
sammankopplats med männens sfär. Att läraryrket mer och mer fått karaktären av
vård och omsorg, kvinnliga färdigheter enligt traditionell särartsdiskurs, kan vara en
anledning till yrkets förluster vad gäller social och ekonomisk status, särskilt vad
gäller de lägre årskurserna. 

Sökandet efter en läraridentitet
I detta avsnitt behandlas problematiken kring studenternas strävan efter att
insocialiseras i rollen som lärarstudent och framtida lärare samt hur denna roll
innehar en disciplinerande funktion på studenternas identitet. Studenterna har
under preparandåret en regelbunden kontakt med skolvärlden genom den s.k.
Vfu:n83 som äger rum på skolor runt om i länet. Det innebär att de redan på ett
tidigt stadium får en klar bild av vad som kommer att krävas av lärarstudenten i det
framtida yrket samt vilka konventioner som är kopplade till rollen som (manlig)
lärare. Fairclough skriver i Critical discourse analysis om hur sociala identiteter och
sociala positioner reproduceras genom utövandet av de diskursiva praktikerna:

A particular set of discourse conventions (e.g., conducting medical consultations, or
media interviews, or for writing crime reports in newspapers) implicitly embodies
certain ideologies – particular knowledge and beliefs, particular ’positions’ for the
types of social subject that participate in that practice (e.g., doctors, patients,
interviewees, newspaper readers), and particular relationships between categories of
participants (e.g., between doctors and patients).84

Vissa identiteter och sociala positioner är mer oföränderliga än andra i den
bemärkelsen att det ej är möjligt att dölja eller avkläda sig dem, t.ex. så är kön och
etnicitet viktiga särskiljande faktorer som påverkar den egna självbilden samt
bemötandet från omgivningen. Vissa identiteter kan betraktas som mer
föränderliga, lite som en roll som utövas inom vissa givna ramar, t.ex. en
yrkesidentitet. De diskursiva praktiker som är kopplade till ett visst subjekt och
dennes relationer är positionsbestämmande och består även av en ideologisk

                                           
82 Havung, sid. 101, Gannerud, sid. 105.
83 Vfu är förkortningen för verksamhetsförlagd utbildning, dvs. den praktik som studenterna gör på en
skola, vanligtvis är studenten ute på praktik en dag i veckan.
84 Fairclough, (1995) sid. 94. 
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dimension som kännetecknas av en över- och underordning. Denna dimension av
makt och dess konsekvenser för individen skriver Foucault om på följande vis:

This form of power applies itself to immediate everyday life which categorizes the
individual, marks him by his own individuality, attaches him to his own identity,
imposes a law of truth on him which he must recognize and which others have to
recognize in him. It is a form of power which makes individuals subjects.85 

Foucaults subjekt är ett handlande subjekt som underordnas en given ordning och
makt samtidigt som det görs till föremål för empirisk observation och
introspektion.86 Som exempel på att subjektspositionerna och relationen dem
emellan kännetecknas av en  över- och underordning kan nämnas kategorierna man
och kvinna, svensk och invandrare eller vuxen och barn. Ett subjekt erhåller sin
betydelse genom sitt motsatsförhållande till ett annat. En man är en man eftersom
han inte är en kvinna och en lärare är lärare eftersom denne inte är elev, till de olika
subjektspositonerna kopplas sedan en mängd diskursiva konventioner som man
tvunget måste förhålla sig till för att inte avvika från den samhälleliga normen och
de sociala betydelsesystemen. Genom de diskursiva praktikerna reproduceras sedan
hegemoniska samhällsstrukturer och stereotypa föreställningar som exempelvis
kvinnliga förskollärare och manliga gymnasielärare. 

Lärarrollen kan ses som en social identitet som hör hemma i en viss institution, dvs.
skolan, till vilken vissa diskursiva och sociala praktiker är kopplade. Som lärare
tilldelas man alltså en viss position samt vissa funktioner. Detta inkluderar allting
från hur man som lärare agerar (hur man klär sig, vad man säger, hur man
betygsätter etc.) i samspel med eleverna i klassrummet till hur man samtalar med
lärarkollegorna i lärarrummet på fikarasten eller med föräldrarna under ett
kvartsamtal eller ett ”Hem och skola-möte”. I rollen som lärare finns det därmed
ett relativt begränsat handlingsutrymme som man måste förhålla sig till. Dessa
mönster kan inte brytas utan att det får konsekvenser för den sociala ordningen.
Skolans institutionella diskursordning reproducerar alltså vissa givna sociala
identiteter, som exempelvis lärare respektive elev, samt vissa givna konventioner
som är kopplade till dessa och som i sin tur reglerar relationen mellan lärare och
elev. Dessa handlingsutrymmen begränsas av diskursiva uppfattningar och
föreställningar gällande skolväsendets uppgift. Genom diskursiva konventioner
kring exempelvis undervisning och fostran i klassrummet tilldelas studenterna
dessutom olika sociala identiteter beroende på om de befinner sig på Campus
                                           
85 Foucault, (1982), sid. 212.
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Norrköping som student eller på den skola där de praktiserar som lärare, olika
sociala identiteter som på sätt och vis befinner sig på kollisionskurs med varandra. 

I det empiriska materialet har jag identifierat en relativt entydig diskurs om lärare
och deras uppgift och studenternas utsagor tyder på en stark identifikation med
denna bild. Bilden av läraren som pedagog, handledare och positiv förebild
reproduceras i den institutionella diskursordning som preparandåret och även den
övriga lärarutbildningen är en del av. I studenternas utsagor återspeglas dock en
dold identitetsproblematik, vilken Magnus ger uttryck för när han svarar på frågan
om och hur han upplever att han har förändrats under det år som gått:

Magnus: Det är väl mer min syn på skolan som har förändrats, dels har det varit
svårt att sätta sig in sig i liksom… lärarrollen, alltså när man pluggar också. Man slits
mellan två världar. Man är dels elev samtidigt som jag är lärare och det är svårt att få
ihop matematiken ibland. Liksom att… när jag är på min praktik kan jag säga åt folk
att göra som jag säger. Men annars under dan är det jag som blir tillsagd, det är
liksom… det är svårt […] För mig har det i alla fall varit svårt att komma in och få en
läraridentitet som man liksom ska utveckla […] och liksom mer och mer knoppa av
elevidentiteten och lämna den bakom sig.

Studenterna måste alltså förhålla sig till olika diskursiva konventioner inom
preparandårets ramar vilket förståeligt nog skapar huvudbry för dem. Magnus
beskriver hur det kan uppstå en konflikt mellan de olika identiteterna och
subjektspositionerna som han som lärarstuderande måste förhålla sig till.
Preparandårsstudenterna har en auktoritär roll i förhållande till de elever som de
möter på vfu:n samtidigt som de själva innehar en underordnad roll i förhållande
till preparandårets personal. Att vara lärare och elev (student) på samma gång kan
vara förvirrande. Samtidigt innebär det att de inom preparandåret ges något friare
tyglar vad gäller de konventioner som vanligtvis styr läraren i sitt dagliga arbete.
Exempelvis berättade Henrik om hur han fått mycket positiva reaktioner från sina
elever efter att ha tagit med ett instrument och under en lektion spelat på detta. En
kontroversiell metod som kanske inte hör till den sedevanliga undervisningen,
såvida det inte handlar om en musiklektion, men som mottogs mycket positivt från
elevernas sida. 

De diskursiva och sociala praktiker som återfinns inom universitetet och inom
preparandåret fungerar dels som en reproducering av den institutionella
diskursordningen och dels som en slags disciplinering av lärarstudenten. 
                                                                                                                                       
86 Sven-Åke Lindgren, (1998) ”Michel Foucault och sanningens historia” i Per Månson, (red.)
Moderna Samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker, Smedjebacken, sid. 346.
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”Disciplinär” kallar Foucault denna mikromakt som är centrerad till individen som
ett objekt att manipulera; det är frågan om en produktion av läraktiga och fogliga
individer som också ska vara produktiva krafter. Disciplin är en teknik  (sätt att) och
en teknologi (kunskap om sätt att) för att behandla individer som objekt att forma och
omforma. Det är en ”mikromakt” som huvudsakligen riktar sig mot det (ännu) icke-
konforma; dess ”arbete” består i att reglera, ordna, forma, och kontrollera individer
genom träning och normalisering.87

Mats Beronius skriver i Den disciplinära maktens organisering om hur kunskap utövar
en form av makt mot den som innehar kunskapen genom den disciplinära funktion
som vetandet utövar över den vetande.88 Disciplineringen syftar till att med tiden
skapa en tillfredsställande läraridentitet hos studenten samt att producera lärare
som i sin tur, i enlighet med samhällets rådande ideologiska förhållanden, skall
disciplinera och fostra barn och ungdomar till goda och normala medborgare såväl
som självständiga individer. Skolan spelar en viktig roll i utformandet av barns och
ungdomars könsidentitet och av föreställningarna om vad som är typiskt manligt
respektive kvinnligt. Föreställningar som avgör var gränserna för den egna
utvecklingen samt för vilka yrkesval som framstår som möjliga kommer att sättas.89

Foucault skriver följande om utbildningens disciplinerande funktion i Diskursens
ordning: ”Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätta eller
förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt de
bär med sig.”90 Traditionellt sett fungerar utbildningssystemet som en reproduktion
av den diskursiva ordningen i samhället och som en reproduktion av rådande
genusordning. Preparandåret vill dock bryta denna strukturella ordning och strävar
därför också efter att uppmärksamma studenterna på den dolda ordningen och dess
praktiker. Hur studenterna förhåller sig till dessa diskurser om genus och
jämställdhet tänkte jag gå in på i nästa avsnitt. 

Den genusmedvetne studenten? 
Disciplineringen av preparandårsstudenterna till genusmedvetna medborgare är i
sig en implicit kritik mot den hegemoniska manligheten i samhället. Flertalet av
studenternas utsagor bär spår av kritik mot det samhälle vi lever i, särskilt ur ett
klassperspektiv. Detta påtalas av studenterna vid flertalet gånger på de två
föreläsningar som jag deltog vid, vilka handlade om genus ur ett historiskt

                                           
87 Beronius, 28.
88 Ibid., sid. 151.
89 SOU 1998:6, sid. 203.
90 Foucault, (1993a) sid. 31.
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perspektiv samt om pappaledighet. Diskurser om humanism, demokrati och
socioekonomisk rättvisa äger, i studenternas utsagor, ofta företräde framför
diskurser om genus och könsmaktsrelationer, något som också återspeglas i det
resterande samhället. Som exempel kan nämnas hur studenterna uttrycker en svag
motvilja mot könskvotering och positiv särbehandling, trots att de själva deltar i en
dylik åtgärd. Kvotering beskrivs av Magnus som ett nödvändigt ont och som ett
tecken på att något i samhället är snett samt som något som bör undvikas. Filip
uttrycker sina tankar kring kvotering på följande vis:

Filip: Det är ju svårt det där att kvotera, jag är ju lite emot det. Men på ett sätt är det
nog bra, men samtidigt så måste man ju liksom… att dom som passar eller dom som
vill eller, eh… dom som kan eller… jag tror inte man ska kvotera för mycket va…
sen kan det ju va liksom bra att man “pushar” på vissa grupper att komma in i såna
områden dom inte har vart inne i, men… man måste nog liksom se det mer
långsiktigt för kvoterar man bara för stunden blir det nog fel i slutändan.

Som en röd tråd genom flera av utsagorna finns en viss avoghet mot att som man
kategoriseras i en grupp som innehar en överordnad position. Inom feministisk
ideologi och könsmaktsteori finns det en lång historisk tradition av kategorisering
av kvinnor som en homogen grupp. Under slutet av 1980-talet började dock stark
kritik att riktas mot denna enhetliga och universella kategorisering av begreppet
kvinna. Kritiken handlade främst om att det vid denna kategorisering inte togs
någon hänsyn till faktorer utöver kön, såsom exempelvis klasstillhörighet, etnisk
härkomst samt sexuell läggning.91 Faktorer som dessutom ofta får diskriminerande
efterspel. Den hegemoniska manlighetens diskurs tolkar jag istället som en diskurs
där män först och främst betraktas som individer och där ojämlika
dominansförhållanden ofta osynliggörs. Kanske kan det upplevas som obehagligt
att, utifrån den nyväckta genusmedvetenheten, studera sin egen roll i de sociala
strukturernas förtryck, där män i regel äger ett mer privilegierat utgångsläge än
kvinnor. Kanske är det därför som studenterna hellre ser sig som förtryckta ur ett
klassperspektiv än som förtryckare ur ett genusperspektiv och att de
socioekonomiska orättvisorna därför bör åtgärdas framför de könsmässiga. Lena
Gemzöe skriver om mäns rädsla och motvilja mot feminism i följande citat där det
hänvisas till argument som hämtats från Michael Kimmel:

Ett skäl är att enskilda män inte känner igen sig i den feministiska beskrivningen av
män som personer med makt, utan ofta har en känsla av att de själva är maktlösa.
Män som grupp har makt över kvinnor, men många män är underordnade andra män
genom klasstillhörighet, etnicitet, sexualitet, ålder eller handikapp. Mäns känsla av

                                           
91 Gemzöe, sid. 136.
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maktlöshet är kopplad till tanken att män i kraft av att de är män har rätt till makt och
privilegier – något som de dock i praktiken ofta saknar.92

Viktigt att förstå är alltså att preparandårsstudenterna, genom sitt studie- och
yrkesval, väljer en väg som avviker från den hegemoniska manlighetens norm och
att de på så sätt förlorar sin hegemoniska position i förhållande till andra män och
kvinnor. 

Benjamin är den av informanterna som är mest avogt inställd till det dominerande
genusperspektivet på utbildningen. Diskussionen om jämställdhet, menar han, har
gått så långt att han känner sig personligt utpekad och påhoppad:

Intervjuare: Vad betyder jämställdhet för dig?

Benjamin: Jag vet faktiskt inte, jag är… det är ett ganska uttjatat och modernt…
uttryck. Jag tycker man är jämställd så gott det går… 

I: Tycker du att det tjatas om det så mycket så att det kanske förlorar sin betydelse på
nåt sätt?

B: Ja, det har det redan gjort hos män. Nu är det bara… kanske majoriteten av
kvinnor som sköter det här och en elit politiker som försöker att locka män… Men
vanliga människ… män tror jag är helt borta… bortkopplade. Jag är inte intresserad i
alla fall, och absolut inte… ibland känner jag mig nästan… såhär påhoppad. Både av
media och några som kallas för feminister eller vad det heter. Det är nåt fel på mig
hela tiden, ”dom beskriver mig” tänker man. ”Är det fel, är det så mycket fel?
Behöver dom ta så mycket tid för att beskriva mig i det här?” Så det känns lite
jobbigt ibland, men för det mesta så bryr jag mig inte. Alltså det handlar inte om mig,
jag vet inte var dom får dom här grejerna ifrån.

Benjamins utsaga hämtar resurser ur en diskurs som inte nödvändigtvis är fientligt
inställd mot jämställdhet, utan snarare är en diskurs som ger uttryck för att det nu
råder fullständig jämställdhet och jämlikhet, åtminstone till den grad som detta är
möjligt att uppnå. Det kan vara svårt och smärtsamt att studera de ideologiska
dimensioner som ”döljer” samhällets dominansförhållanden, vare sig man befinner
sig i en över- eller underordnad position. Thomas Ziehe menar att en läroprocess
präglas av en kamp mellan regression och progression, dvs. mellan att återvända till
det välbekanta och att gå mot en eventuell förändring.93 Förändring som på sikt

                                           
92 Ibid., sid. 145.
93 Thomas Ziehe, (1986) Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser, övers. Hans O Sjöström, Malmö,
sid. 123.
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även kan innebära ett nytt förhållningssätt till världen, ny kunskap kan alltså vara
identitetsomvandlande och kan därför upplevas som ett hot mot den egna
självbilden. Thomas Öhlund skriver följande om den omvandling som individen
tvingas genomgå vid internaliseringen av ny kunskap: 

Subjektet pendlar mellan att behålla redan gjorda tolkningar och på så sätt försvara
sin världs- och självbild och ”släppa” genom att omtolka verkligheten. Det är dock
viktigt att komma ihåg att innan subjektet vågar göra sig mottaglig för det ”nya”,
måste innehållet vara ett erbjudande om något som kan upplevas som positivt i
förväg. Är förhållandet det motsatta kommer subjektets försvarsmekanismer att
aktiveras trots ämnets/innehållets objektiva relevans.94 

Med citatet ovan är min avsikt inte att visa på att en viss kunskap är rätt eller fel
eller att en viss tolkning av verkligheten är mer sann än någon annan. Avsikten är
snarare att förtydliga hur ny kunskap, eller ett nytt perspektiv, ofta får konsekvenser
för den egna identitetens utformning. Individen måste därför alltid välja hur han
eller hon skall förhålla sig till den nya kunskapen, att ta den till sig (och som en
konsekvens kanske förändras på ett eller annat sätt) eller att bortse från den. 

I majoriteten av studenternas utsagor finns det en stark kritik mot det
könssegregerade samhället och genusmedvetenheten är överlag stor. Vare sig de
ideologiska ställningstagandena kring kön, genus och jämställdhet är något som
studenterna internaliserat under preparandåret eller om det är åsikter som de
förvärvat tidigare kan man se klara tendenser till att preparandåret lyckas med den
uppgift som åtagits, nämligen inte bara att kvotera in män till läraryrket utan också
att fostra dessa män till att utveckla en genusmedveten kunskapssyn. Något som
kan jämföras med Faircloughs förordande av kritisk språkmedvetenhet, en
medvetenhet som handlar om att avslöja den ideologiska dimensionen bakom
värderingar och samhälleliga normer. ”[…] as educational institutions equip
learners with a critical language awareness, they equip them with a resource for
intervention in and reshaping of discursive practices and the power relations that
ground them, both in other domains and within education itself.”95 En ökad
genusmedvetenhet och ett synliggörande av diskursens ideologiska dimensioner
kan alltså få positiva effekter, inte bara inom läraryrket utan också i det resterande
samhället eftersom en förändring av de diskursiva praktikerna på sikt även kan leda
till social och kulturell förändring. 

                                           
94 Thomas Öhlund, (1989) Rockbandet. Kultur och läroprocesser hos en kamratgrupp i yngre tonåren,
Umeå, sid. 34.
95 Fairclough, (1995), sid. 217.
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Genusordning i reproduktion eller under omkonstruktion?
Genussystemets två logiker om isärhållande och den hierarkiska ordningen mellan
män och kvinnor är mycket tydlig inom just läraryrket och lärarutbildningen. De
konkreta praktikernas uttryck återfinns bl.a. i förklaringen till varför så få män
utbildar sig till lärare. Alla studenterna påtalar under intervjutillfället att de flesta
män inte är intresserade av detta yrke pga. den låga status som det har. Liksom de
flesta lågstatusyrken är även läraryrket dåligt betalt, ännu en anledning för män att
inte söka sig till detta yrke. Något som Filip ger uttryck för nedan: 

Intervjuare: Varför tror du att det är så få män som utbildar sig till lärare?

Filip: Ja… det är väl… dels är det väl en social fråga… eh… Att på något sätt är det
ett kvinnoyrke, även i… absolut i förskolan, låg… ja… förskolan, låga åldrar då om
man säger […] Det finns ju lite mer män i… äldre åldrar då, men… Sen handlar det
väl om lön mycket, det är ju rätt så dåligt betalt… (I: Mmm.) Och ska man ändå läsa
på högskola så väljer man… andra inriktningar där det finns mer pengar då… det
handlar ju mycket om… inkomst, ekonomi idag va… jag tror det är det… då kan
man lika gärna läsa till ingenjör eller ekonom eller nåt… det är mer pengar i dom
facken…

I: Vad kan man göra då för att locka fler män?

F: Ja, man kan ju höja lönen då, men… Nej, men… det är ju i och för sig…
ekonomiskt sett är det ju… det kommer man aldrig ifrån, det är ju viktigt va att det…
Sen tror jag statusen på läraryrket är dålig, det har ju många anledningar… till att göra,
att det är en dålig status att vara lärare. Det är liksom starkare status att vara
civilekonom eller… civilingenjör eller ingenjör eller polis eller brandman va. (I:
Mmm.) Jag vet inte om det har med det att göra, men… lön och status är nog en grej
som man får jobba på…

Utsagan tyder på att synen på och attityderna kring lärare och skolans värld
fortfarande bär en stark prägling av traditionell genusdiskurs om kvinnor och män,
det sker m.a.o. en relativt okritisk reproduktion av rådande genussystem och dess
tillhörande genuskontrakt. Något som även återspeglas i Andreas utsaga nedan: 

Intervjuare: Varför tror du att det är så få män som utbildar sig till lärare?

Andreas: Ja, för det första är ju lönen… det tror jag är en stor orsak… (I: Mmm.)
Sen har det väl tyvärr fått lite låg status kan jag tänka mig… för det är ju lång
utbildning. (I: Mmm.) Men det är väl lönen… som är en stor orsak…

I: Vad kan man göra för att locka fler män till att utbilda sig då?
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A: Ja, nu tror jag att det kommer att bli fler i och med att det är ett bristyrke… man
kommer ha lätt att få jobb efter utbildningen, men lönen måste ju höjas… för att
locka in fler män.

Frågan om varför den ekonomiska aspekten får så stort utrymme, när det gäller att
fastställa varför så få män utbildar sig till lärare, har en förklaring som delvis
bottnar i en konservativ diskurs om män och kvinnor, en diskurs med tydliga
kopplingar till feministisk särartsdiskurs. Historiskt och traditionellt sett har
mannen länge betraktats som den huvudsakliga familjeförsörjaren, medan kvinnors
lön mer setts som ett extra tillskott i hushållskassan. Traditionella kvinnoyrken
inom offentlig sektor äger än idag en tydlig koppling till det privata, vilket under
lång tid värderats lägre. Hirdmans teori om genussystemet och dess genuskontrakt
erbjuder också en möjlig förklaring till varför det reduceras till en statusfråga. Som
exempel kan nämnas att genuskontrakten reglerar hur män och kvinnor skall agera,
samt vilka göromål och vilka åligganden som hör till vilket kön, vilket har haft en
stor inverkan på hur man idag ser på läraryrket och andra s.k. kvinnoyrken samt
hur dessa värderas i förhållande till s.k. mansyrken.96 Om det på en mer storskalig
samhällsnivå fortfarande till stor del är ett traditionellt genussystem som
reproduceras, vilket jag hävdar ovan, måste det ju innebära att preparandåret är en
utmaning av detta system. Preparandårsstudenterna får därmed förkroppsliga själva
brytningen av traditionell genusdiskurs och dess nya praktiker. Just det faktum att
det finns män som är intresserade av att bli lärare, vare sig det handlar om
småskolan eller äldre årskurser, torde ju vara ett tecken på instabilitet i ett
konservativt genussystem. 

Nedanstående excerpt är ett utdrag ur diskussionen med projektledaren angående
de män som faktiskt söker sig till lärarutbildningen: 

Intervjuare: Dom [män] som väljer att bli lärare då? Eller visar intresse för det…
vad anger dom som anledning till att dom vill bli lärare?

Projektledare: Ja, alltså det är ju att dom är intresserade av barn och ungdomar, dom
tycker det är roligt att jobba med barn. Eh… det är väldigt vanligt att killar var
idrottsledare på olika åldrar… och även… även unga killar har erfarenhet av
idrottsledarskap, eller föreningsledarskap också… och då har dom mött barn och
ungdomar där och flera är pappor också. Dom tycker det är kul med ungar. Och det
är liksom nån, då struntar dom i att det inte är lika hög lön som en civilingenjör… då
blir dom lärare i alla fall. Dom tycker att det här är nånting som ger mig livskvalitet
och där jag kan utveckla mig själv, genom hela mitt yrkesliv sedan. Och komma nära

                                           
96 Hirdman, sid. 51, 54.
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livet alltså, vardagen, träffa liksom… att man träffar ju inte bara barnen, utan
föräldrarna också liksom, det blir stor kontaktyta.

Mäns intresse för att arbeta med barn och ungdomar är, enligt projektledaren,
något som ofta väcks i samband med diverse fritidsaktiviteter och
föreningsverksamheter eller förekomsten av egna barn. Detta kan ställas i motsats
till kvinnors intresse för barn, vilket ofta förutsätts vara medfött och därför faller
sig mer naturligt. De preparandårsstudenter som jag talat med är män som trots sitt
missnöje över läraryrkets låga lön och status har ett genuint intresse för att arbeta
med barn och ungdomar, därför att det känns viktigt och meningsfullt.

Vare sig studenterna förvärvat en ny syn på världen, genom det genusperspektiv
som präglat preparandåret, eller om genusmedvetenheten alltid funnits med dem
innebär det ju inte att det ursprungliga intresset för läraryrket bottnade i en önskan
om att förändra samhället och dess ojämlika villkor. Snarare handlar det ju om ett
intresse för att i någon form arbeta med barn och ungdomar, något som kanske till
viss del kan upplevas som normbrytande. 

Samtidigt som traditionell genusordning reproduceras i studenternas utsagor finns
det även en dimension av motkraft, genom de reflektioner som de gör över denna
ordning. Dessutom får ju preparandårsstudenterna i viss mån även agera
könsbrytare och förändringsagenter, då preparandåret är ett försök till brytning av
det traditionella genussystemets praktiker. Preparandårsstudenterna ikläds rollen
som förändringsagenter, särskilt genom inträdet på det reguljära Lärarprogrammet
och i det framtida läraryrket, men också som pionjärer på det könssegregerade
preparandåret. De manliga lärarna förväntas nämligen bidra med något speciellt, i
just egenskap av män, men detta är enbart en kortsiktig målsättning. På lång sikt
förväntas de manliga lärarna bidra till ökad jämnställdhet, dels genom att den blotta
närvaron av manliga lärare motverkar en snedvriden könsfördelning, men
framförallt genom att den ökade andelen män förväntas bidra till förändring av
könsmärkta praktiker, och till en uppluckring av konventionella föreställningar
kring läraryrket och dess uppgifter.

Slutdiskussion
Denna uppsats är en kartläggning av hur diskurser om kön, genus och jämställdhet
konstrueras, reproduceras och omformuleras inom preparandårets institutionella
diskursordning samt hur dessa föreställningar bidrar till att konstruera lärarrollen
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och dess praktiker. Preparandåret kan ses som ett resultat av samhällelig
jämställdhetspolitik och universitetets jämställdhetspolicy, samtidigt står det likväl
ensamt i sitt slag som banbrytande åtgärd i kampen för jämställdhet, mot
könsmässig snedrekrytering och mot en könssegregerad arbetsmarknad. De
avslutande avsnitten kommer att fokusera på en diskussion kring preparandårets
diskursordning samt om och hur denna ordning kan tänkas bidra till eller motverka
en förändring mot ökad jämställdhet.

Preparandårets institutionella diskursordning
Inom preparandåret är det ett visst antal diskurser som uppnått, eller strider om att
uppnå, ett hegemoniskt tolkningsföreträde. Tillsammans utgör dessa den
diskursordning som bidrar till att endera reproducera eller omvandla de
samhälleliga strukturerna. Samtidigt som preparandårets diskursordning är en del av
universitetets mer övergripande ordning så är det vissa diskurser som är särskilt
signifikanta för just preparandåret, samt till viss del även för Lärarprogrammet, bl.a.
ges diskurser om kvinnligt och manligt ett stort utrymme, pga. läraryrkets
feminiseringsprocess. Samhällets olika genusdiskurser kämpar här om
tolkningsföreträde vid definitionen av lärarrollen och läraryrket. Detta har resulterat
i en relativt okonventionell blandning och en kamp mellan traditionell
särartsinfluerad genusdiskurs och mer modern könsmaktsteoretisk diskurs.
Tillsammans utgör dessa två diskurser en del utav de resurser med vilka
preparandårsstudenterna kan utforma sin identitet som manliga lärare. Kampen
mellan de två diskurserna tyder på att diskursen om läraryrket ännu en gång är
under omkonstruktion, beroende på vilken diskurs som tar/återtar den
hegemoniska positionen och beroende på vilka övriga diskurser som ges utrymme i
den större diskursordningen. Genusdiskurserna är nämligen inte de enda som har
identifierats i denna studie, även om det är just dessa som spelar en avgörande roll i
synen på läraryrket. Nedan följer de huvudsakliga diskurser som jag identifierat och
som tillsammans utgör preparandårets diskursordning:

• Genusdiskurs; diskurs om manlighet/kvinnlighet 

• Särartsdiskurs
• Könsmaktsdiskurs
• Heteronormativ diskurs

• Socialisationsdiskurs 

• Utvecklingspsykologisk diskurs
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• Pedagogisk diskurs
• Normaliseringsdiskurs 

• Diskurs om fostran och disciplinering

De ovanstående diskurserna bildar en utgångspunkt från vilken lärardiskursen
konstrueras, en diskurs som därför ofta ser olika ut beroende på om det är en man
eller kvinna. Diskursen om den manliga respektive kvinnliga läraren bygger
framförallt på olika diskurser om genus, vilka reproduceras genom genussystemet
och dess kontrakt, i kombination med olika diskurser om socialisation, pedagogik
och utvecklingspsykologi. Tillsammans avgör dessa diskurser vad som för tillfället
ses som normalt respektive avvikande inom läraryrket och i det övergripande
samhället, det handlar alltså om en disciplinering av studenterna, där de fostras och
socialiseras in i den framtida rollen som lärare och fostrare. 

Kritiska röster, som höjts i samband med uppmärksammandet av den låga andelen
män inom läraryrket, påtalar bristen på manliga förebilder, i skolan och i samhället
som helhet. För barnens skull, och för jämställdhetens skull, måste denna brist
åtgärdas. Diskursen om jämställdhet är ett lån från en politisk diskursordning och
har under senare år introducerats i de flesta samhälleliga institutioner, inte helt
oberoende av lagstiftning. I Jämställdhetslagen påbjuds exempelvis att ett målinriktad
jämställdhetsarbete genomförs genom t.ex. utbildning, kompetensutveckling samt
andra lämpliga åtgärder, det fastslås även att en jämn fördelning mellan kvinnor och
män skall främjas och att arbetsgivare vid nyanställning särskilt skall anstränga sig
för att rekrytera det underrepresenterade könet, dvs. en positiv särbehandling skall
vid behov begagnas.97 Diskurserna ovan har inte utvecklats i ett socialt vakuum,
utan har till stor del påverkats av det övriga samhällsklimatet. Det finns alltså ett
intertextuellt samband mellan svensk jämställdhetspolitik, jämställdhetslagen och
preparandåret samt ett interdiskursivt samband mellan dess diskursordning och de
mer övergripande samhällsdiskurserna som följer nedan. Dessa diskurser har
nämligen genomsyrat de flesta institutioner och domäner i samhället och i mer eller
mindre utsträckning infiltrerat dess diskursordningar:

• Marknadsekonomisk diskurs

• Humanistisk diskurs  diskurs om jämställdhet

• Liberal diskurs diskurs om jämställdhet

                                           
97 Jämställdhetslagen (1991:433), 3 §, 7 §, 9 §.
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Kampen för jämställdhet är, vilket pilarna ovan symboliserar, ett arv från såväl
humanistisk som liberal diskurs vilka präglar stora delar av det politiska klimatet
idag. Målen för de olika jämställdhetsdiskurserna är ofta relativt samstämmiga, det
är främst vägen till dessa mål som skiljer sig åt beroende på ideologisk övertygelse.
Även preparandårets diskursordning bär tydliga spår av ovanstående diskurser. Det
är därför tydligt att projektet ”Fler män till läraryrket” och dess preparandår
verkligen är ett projekt av sin tid, jämställdhet ligger i tiden. Det är t.o.m. möjligt att
ansöka om ekonomiskt bistånd i kampen för detta. Exempelvis är det ju den
Europeiska socialfonden, genom Svenska ESF-rådet och Växtkraft Mål 3, som har
finansierat stora delar av projektet ”Fler män till läraryrket”. Jämställdhet är därför
inte bara ett nationellt projekt, kampen för jämställdhet är en del av större sociala
praktiker än så. 

Kampen om genusdiskursen: Könsmaktsteori eller
särartsperspektiv?
En av de ursprungliga frågeställningarna i denna uppsats är hur föreställningar om
kön, genus och jämställdhet konstrueras, reproduceras eller omformuleras i
studenternas utsagor genom preparandårets diskursiva praktiker. Jag kommer under
denna rubrik att kort utveckla resonemanget om hur de två oppositionella
diskurserna om kön och genus strider om tolkningsföreträde vid definitionen av
man och kvinna samt relationen dem emellan.

Preparandårets diskursordning har, som tidigare nämnts, införlivat en
könsmaktsteoretisk diskurs. Detta för att de vill synliggöra det nära sambandet
mellan makt och kön. Något som vid första anblicken kan tolkas som en
okonventionell interdiskursiv blandning i en traditionellt präglad institution som
t.ex. ett universitet. Vore det inte för det nära intertextuella sambandet mellan
universitetet och övriga sociala och politiska institutioner skulle denna blandning
kanske inte heller komma på fråga. Såsom tidigare nämnts menar Fairclough att ett
lån av en diskurs från en annan diskursordning eller ett annorlunda användande av
existerande diskurser vara ett tecken på förändring.98 Detta visar ju preparandårets
införlivande av könsmaktsteoretisk diskurs prov på. Fairclough menar då att en
konventionell blandning av diskurser är ett symptom på ett vidmakthållande av den
dominerande diskursordningen samt rådande maktförhållanden, medan en högre
grad av blandning mellan olika diskurser och olika diskursordningar beskrivs som

                                           
98 Winther Jörgensen & Phillips, sid. 78.
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ett symptom på förändring.99 Om preparandårets diskursordning består av en
konventionell eller okonventionell diskursordning är svårt att avgöra, tydligt är
dock att exempelvis den könsmaktsteoretiska diskursen är en relativt ny diskurs i
dessa sammanhang. En diskurs som dock vunnit tillträde till många samhälleliga
institutioner. 

Inom universitetet verkar det dock som om en mer traditionell särartsinfluerad
genusdiskurs fortfarande äger en hegemonisk position, särskilt med tanke på att
flera av utbildningarna fortfarande är starkt könssegregerade. Utöver
lärarutbildningen tänker jag exempelvis på vårdutbildningen och
civilingenjörsutbildningen, vilka fortfarande präglas av en relativt ojämn
könsfördelning.100 Det är därför viktigt att ha i åtanke att isärhållningen mellan
könen fungerar, precis som Hirdman påtalar, som en mycket effektiv reproduktion
av rådande könsföreställningar och genussystem.101 Samtidigt som den
könsmaktsteoretiska diskursen tillsammans med samhällelig jämställdhetsdiskurs
har vunnit tillträde till preparandårets diskursordning är det fortfarande en mer
essentiell syn på kön och genus som reproduceras genom särartsdiskursens
hegemoniska position. Särartsdiskursen understryker exempelvis vilka
utbildningsalternativ som framstår som rimliga för män respektive kvinnor samt
vilka ansvarsområden som därefter tillfaller dem. Den hegemoniska positionen
möjliggörs nämligen till stor del tack vare en starkt könssegregerad arbetsmarknad
men också av en lång tradition av ett nedvärderande av kvinnodominerade yrken.
Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande är en traditionell syn på kön
och genus som reproduceras, i de flesta samhälleliga institutioner och så också på
preparandåret, även om denna syn har stött på ett motstånd i form av kritisk
könsmaktsteoretisk diskurs.

Socialisationsdiskursen: Därför behövs fler män i skolan
Föreställningar om kön och genus är något som reproduceras tämligen omedvetet,
genom den nära alliansen mellan särartspräglad genusdiskurs och
socialisationsdiskurs, en allians som gett upphov till diskursen om ett ökat behov av
män i skolan. Förklaringen till läraryrkets feminisering återfinns i den
                                           
99 Faircloughs resonemang i Winther Jörgensen & Phillips, sid. 77.
100 Enligt statistik från 2003 var könsfördelningen på de olika utbildningarna som följer:
Lärarutbildningen 74 procent kvinnor och 26 procent män, Vårdutbildningen (exkl. läkare) 87 procent
kvinnor och 13 procent män, Civilingenjörsutbildningen 25 procent kvinnor och 75 procent män.
http://infoweb.unit.liu.se/jamstalldhet/statistik/statistik_2004.pdf, sid. 5
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utvecklingspsykologiska pedagogikens genomslag samt det faktum att läraryrkets
praktiker i de lägre (och kvinnodominerade) årskurserna till stor del omfattas av
vad som kan benämnas som socioemotionella praktiker. Den sneda
könsfördelningen inom läraryrket speglar en traditionell och historisk syn på vilket
av de båda könen som bär huvudansvaret för barnets utveckling och omsorg.
Feminiseringen av läraryrket har alltså inneburit att skolan domineras av kvinnor
och att dess praktiker präglats av en kvinnlig diskurs. I och med detta har en ny
problematik uppmärksammats; den låga andelen av män i skolvärlden. 

Att män behövs inom läraryrket är ingen diskurs som möter särskilt stort motstånd.
Samtliga samhällsinstanser, från institutionell till individuell nivå, tycks vara överens
i detta ställningstagande. En intressant fråga är då vad det är som män förväntas
tillföra till skolans värld. Behövs män just för att det råder allmän brist på lärare?
Eller behövs män för att det råder brist på just manliga lärare och vad är det i så fall
som de förväntas tillföra? Dvs. efterfrågas fler män därför att det är en bristvara
eller för att det manliga har ett värde i sig? 

Såvitt jag kan se, i denna undersökning samt i den litteratur som jag tagit del av, så
verkar det som att det är två diskurser som dominerar vad gäller behovet av fler
män, nämligen en socialisationsdiskurs och en jämställdhetsdiskurs. Män behövs
m.a.o. i skolan därför att de förväntas bidra med något särskilt till barns
socialisation och identitetsutveckling, de skall introducera barnet i den sociala
världen och de förväntas även bidra till ökad jämställdhet, något som vid första
anblicken kan verka något långsökt men som vid en närmare granskning kanske
inte är så tokig trots allt. Denna diskurs kommer att diskuteras mer ingående i
avsnittet som handlar om att bryta traditionella könsmönster.

Enligt socialisations- och utvecklingspsykologisk diskurs fyller mannen en viktig
funktion i relationen till barnet. Länge definierades kön som något socialt betingat
som skulle läras ut, olika beteenden för flickor och pojkar. Så är inte fallet idag,
man är medveten om att kön inte är en roll som man kan kliva i och ur hur som
helst. Socialisationsdiskursen är dock starkt präglad av liknande socialpsykologiska
synsätt där könsidentiteten anses utvecklas i relationen till fadern eller modern,
socialisationsprocessen ser alltså enligt denna diskurs olika ut beroende på vilket
kön man tillhör. Detta kan, med Hirdmans ord, beskrivas som att genuskontrakten
ärvs från en generation till en annan. Det är m.a.o. fadern som instruerar sonen och

                                                                                                                                       
101 Hirdman, sid. 51.
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modern som instruerar dottern i ett visst förhållningssätt till omvärlden och till den
egna könsidentiteten.102 Även Havung skriver om hur olika föreställningar om
maskulinitet och femininitet lagras djupt i kulturen, vilket i sin tur påverkar synen
på hur och av vem barnen ska fostras.103

Idag tillbringar många barn och ungdomar större delen av sin vardag inom
barnomsorg och skola och föräldrarna förskjuts alltmer ut i periferin. De
kommunala och statliga verksamheterna kan därför tänkas spela en avgörande roll
för barnets identitetsutveckling och av denna anledning är det önskvärt att en lika
stor andel män som kvinnor tar del av denna process. Vanliga argument är att med
en lika andel män och kvinnor inom barnomsorgen erbjuds flickor och pojkar lika
villkor till att få sina ”behov och intressen tillgodosedda samt stöd för att utveckla
kunskaper, synsätt, handlingar och sin egen identitet i jämställd riktning.”104 Dagens
massmediala värld präglas i allt högre utsträckning av idealiserade och narcissistiska
bilder av hur män och kvinnor skall se ut och bete sig. Samtidigt som den
heteronormativa diskursen i samhället påtalar vikten av att barn växer upp med
såväl manliga som kvinnliga förebilder är detta i många familjer inte en realitet,
istället leder det till att de som avviker från det heteronormativa idealet
skuldbeläggs och stämplas som bristfälliga förebilder. Skolan förväntas därmed
ersätta något som utpekas som en brist i familjen och i längden också en brist för
samhället. Genom att påvisa att bristen på manliga lärare får allvarliga konsekvenser
för samhället blir det till en allas angelägenhet. Frånvaron av fäder och manliga
förebilder anses leda till bristfällig socialisation och fostran av samhällets allra
yngsta medborgare. Det behövs därför en ökad andel män i skolan som kan
fungera som en positiv förebild och ett lämpligt identifieringsobjekt, en
föreställning som till viss del bygger på ett särartstänkande om vad som är manligt
respektive kvinnligt. Meningen är dock inte att de manliga lärarna, genom att
representera den hegemoniska manligheten, skall bidra till reproduktionen av
särartsinfluerad diskurs om män och kvinnor, utan snarare att förmedla nya
manlighetsideal till morgondagens generationer, dvs. att förmedla en
manlighetsdiskurs som är under omkonstruktion och som lämnar utrymme för
gränsöverskridande och normbrytande attityder och handlingar. En slags social och
pedagogisk fostran av skolans elever och morgondagens vuxna. I det följande
avsnittet skall jag titta närmre på den normaliseringsdiskurs som bidrar till
disciplinering och fostran av preparandårsstudenterna.

                                           
102 Hirdman, sid. 54.
103 Havung, sid. 40.
104 Flising, sid. 11.
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Normaliseringsdiskursen: Disciplinering och fostran av den
manlige läraren
Den disciplinära makten som utövas mot preparandårsstudenterna är ett uttryck för
den normaliseringsdiskurs som genomsyrar såväl universitetet som det resterande
samhället. En normalisering som syftar till att fostra männen i en viss riktning och
att integrera de blivande manliga lärarna i ett normalt förhållningssätt till barn och
ungdomar och ett yrke som till stor del kännetecknas av socioemotionella praktiker.
Disciplineringen består alltså i den praktik genom vilken studenternas identiteter
kan formas och omformas i riktning mot den framtida läraridentiteten. En praktik
vars främsta syfte är att reglera, kontrollera och normalisera.105 Disciplineringen
utförs av preparandårets personal, genom diskursiva praktiker och kontrollsystem
kopplade till föreläsningar, seminarier och basgruppsdiskussioner samt praktik (där
studenten utsätts för ytterligare normaliserande och disciplinerande praktiker
genom närkontakten med skolvärlden, med lärare och elever ute på fältet).
Disciplineringens utövare, dvs. personal på universitetet och i skolan utsätts även
de för en form av disciplinering i den institutionella yrkesrollen. På samma sätt är
avsikten att de manliga studenterna, efter avslutade studier och en lyckad
disciplinering, skall verka för reproduktionen av denna normaliseringsdiskurs.
Studenterna förväntas följa ett visst mönster och förväntas också uppnå ett visst
resultat och en viss medvetenhet genom tillägnandet av en viss kunskap. De
blivande lärarna, den pedagogiska expertisen om man så vill, lär sig genom
utbildningssystemets produktion och reproduktion av kunskap att tänka och agera
enligt ett visst diskursivt mönster.106 Läraryrket som en profession med
vetenskaplig grund innebär att undervisning och fostran präglas av ett
expertvetande. Ett vetande som verkar disciplinerande inte bara på
disciplineringens objekt, dvs. eleverna, utan också den professionelle, läraren,
disciplineras genom sitt vetande.107 Pedagogisk diskurs och utvecklingspsykologisk
teori äger stor legitimitet i skolan och dessa styr också till stor del hur läraren kan
välja att utforma sin undervisning. 

Preparandåret blir ett särskilt tydligt exempel på hur universitetet inte bara är en
institution som förmedlar en viss sorts kunskap, ur ett instrumentellt avseende,
utan den förmedlar också en hel uppsättning av normer, regler och värderingar som
                                           
105 Beronius, sid. 28f.
106 Ibid., sid. 150.
107 Ibid., sid. 151.
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studenterna måste förhålla sig till.108 Nytt för just preparandåret är den
genuskunskap som man strävar efter att internalisera i studenternas medvetande.
Tidigare nämndes hur Foucault utpekar utbildningssystemet som ett politiskt medel
med vilket olika diskurser, och med dessa en viss sorts kunskap, reproduceras eller
omformuleras. Detta resonemang kan även tillämpas på preparandåret, ett
utbildningssystem och samtidigt, i egenskap av jämställdhetsprojekt, en politisk
drivkraft som kämpar för att omformulera de dominerande diskurserna om genus,
vilka fått omisskänneliga efterdyningar av ideologisk karaktär inom läraryrket och i
skolan. De diskursiva praktikerna, varigenom den nya kunskapen förmedlas till
studenterna, syftar alltså till att etablera en form av självreglering och kontroll hos
den individuelle studenten samt en omvandling av studenternas världs- och
självbild. 

Att bryta traditionella könsmönster
Syftet med denna uppsats har varit att studera vilka diskurser som äger
hegemoniskt tolkningsföreträde samt vilka resurser till social och kulturell
förändring som tillhandahålls av preparandårets diskursordning. Preparandåret är
ett försök att bryta könsmönstren inom läraryrket, viktigt är därför att studera om
den diskursiva ordningen vittnar om en brytning eller en reproduktion av
traditionella könsmönster. En fråga som väcks i och med detta är om en ökning av
andelen män är tillräcklig för att kunna påstå att könsmönstren brutits eller om det
är något mer som måste ske. Risken finns ju att de traditionella könsmönstren även
fortsättningsvis reproduceras och konserveras genom att manliga respektive
kvinnliga lärare väljer olika inriktningar och ålderskategorier, t.ex. manliga
gymnasielärare och kvinnliga förskollärare. Den största utmaningen för en jämn
könsfördelning verkar ändå vara rekryteringen av män till förskolan och andra lägre
årskurser. Trots socialisationsdiskursens betonande av mannens deltagande i
barnets fostran har det länge förekommit en tveksamhet inför mäns lämplighet för
den allra tidigaste fostran. Denna tveksamhet och misstänksamhet mot män i yrken
med små barn är en bieffekt av särartsdiskursens betoning av kvinnan som barnets
primära fostrare. 

Preparandåret är en jämställdhetsåtgärd vars syfte är att åstadkomma just social och
kulturell förändring genom en disciplinering av de blivande lärarstudenterna och
förhoppningsvis också lärarna. För att en förändring skall komma åstad krävs det

                                           
108 Ibid., sid. 150.
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en kritisk granskning av förhållandet mellan makt och kön och de ideologiska
dominansförhållandena. Preparandåret har strävat efter att synliggöra detta
samband för sina studenter och på så sätt bidra till ett ifrågasättande av traditionell
genusordning och traditionella könsmyter, ett ifrågasättande som skall sträcka sig
även utanför universitetets skyddade sfär. Genom att eftersträva en
genusmedvetenhet hos nyutexaminerade lärare kan man på sikt förhoppningsvis
bryta könssegregeringen inom skolan samt medvetandegöra de blivande lärarna om
genussystemets könsmärkande praktiker i undervisningen och i relationen till såväl
övrig personal som till eleverna. Att agera könsbrytare i just skolan är därför av stor
vikt eftersom vi redan som små barn programmeras i ett dikotomiskt
särartstänkande, dvs. att män och kvinnor är olika och gör olika saker. På
preparandåret ikläds de blivande manliga lärarna rollen som förändringsagenter.
Dels som pionjärer på det könssegregerade preparandåret och dels genom att de
har ökat den procentuella andelen män på Lärarprogrammet genom den
platsgaranti som de erbjöds efter avslutat preparandår. I egenskap av
förändringsagenter och könsbrytare förväntas dessa män bidra till en ökad andel
män i läraryrket och till en ökad jämställdhet inom skolan och i samhället i övrigt.
Delvis därför att den blotta närvaron av fler män motverkar den snedvridna
könsfördelning, men också därför att preparandårsstudenterna, genom fostran och
disciplinering, förväntas bidra till förändring av de könsmärkta praktikerna, hos
lärare och elever, samt till ett upphävande av konventionella köns- och
genusföreställningar i skolans värld. Det är därför viktigt att granska de diskurser
som bidrar till utformandet av de åtgärder som skall bryta könssegregeringen,
annars föreligger det en risk att särartstänkandet osynliggörs och att den biologiska
determinismen kamoufleras, men denna gång under beteckningen
”jämställdhetsprojekt”.

De diskursiva utsagorna ger uttryck för en syn på genus som den sociala och
konstruerade delen av kön, samtidigt så tyder flertalet av de diskurser som figurerar
i preparandårets diskursordning på att kön ses som den plattform utifrån vilken
genus konstrueras. Detta innebär att föreställningar om skillnaderna mellan män
och kvinnor även fortsättningsvis kan reproduceras med hänvisning till män och
kvinnor som biologiska varelser. Frågan är då i hur utsträckning en egentlig
förändring kan åstadkommas? Går de traditionella könsmyterna att avskaffas och
kan könsmönstren verkligen brytas? Den poststrukturalistiska idétraditionen, och
exempelvis Butler, motsätter sig denna distinktion mellan kön och genus just pga.
att den reducerar genus till att beteckna det som är socialt konstruerat i identiteten
man eller kvinna, medan kön betecknar något mer essentiellt och ursprungligt, det
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kroppsliga och det biologiska. Den ursprungliga distinktionen mellan genus och
kön, som var ett försvar mot den biologiska determinismen,109 har tyvärr inte
inneburit någon frigörelse från de essentiella könskategorierna kvinna och man. 

En avslutande reflektion är att en ökning av andelen män inom läraryrket, och då
särskilt inom förskolan, verkligen är ett steg i rätt riktning mot en ökad
jämställdhet. En ökad andel män inom kvinnodominerade yrken där traditionella
”kvinnosysslor” utförs innebär ett gränsöverskridande vad gäller traditionella
könsmönster som på sikt kan bidra till en förändring av schablonmässiga
föreställningar och attityder, kring män och kvinnor och kring skolans värld. Dvs.
en utmaning och en förändring av diskurser om manlighet och kvinnlighet samt
om läraryrket och om förskolläraren. Under tiden måste dock de rådande
hegemoniska diskurserna synliggöras och kritiseras, annars tillåts den särartsdiskurs
som fortfarande äger tolkningsföreträde inom pedagogik och skola att kritiklöst
reproduceras. Det kan också vara en fördel att granska de diskurser som ligger
bakom tankarna om behovet av en ökad andel män och deras delaktighet i barnens
vardag så att inte dessa diskurser bidrar till ännu en reproduktion av ideologiska
föreställningar kring mäns och kvinnors skilda roller i relationen till barnet.

Sammanfattning
Denna uppsats handlar om hur traditionella könsmönster reproduceras på
arbetsmarknaden, och särskilt inom det kvinnodominerade läraryrket. Jag har i
denna uppsats utgått från ett urval av studenter på preparandåret och en
projektledare och utifrån deras utsagor studerat hur diskurser om kön och genus
ofta (omedvetet) reproduceras, kritisk genusmedvetenhet till trots. Min avsikt har
varit att studera på vilket sätt studenterna talar om just kön, genus och jämställdhet
och hur detta sätts i relation till det framtida läraryrket. Med hjälp av den kritiska
diskursanalysen har min intention varit att visa hur sociala strukturer och ojämlika
maktförhållanden reproduceras genom de språkliga utsagor som konstruerar vår
syn på världen och på oss själva, men också hur dessa strukturer kan motarbetas
och förändras. Eftersom ”Fler män till läraryrket” och preparandåret benämnts
som ett jämställdhetsprojekt har min föresats även varit att studera vilka resurser till
social och kulturell förändring som tillhandahålls av projektet och av det universitet
som det är en del av. Min slutsats är att utan en kritisk språkmedvetenhet och ett

                                           
109 Moi, sid. 72.
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ständigt ifrågasättande av de förgivet tagna sociala förhållandena är det i stort sätt
omöjligt att uppnå en mer rättvis tillvaro och en social och kulturell förändring.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att jämställdhetsprojekt och
arbetsmarknadsåtgärder såsom ”Fler män till läraryrket” och preparandåret är
eftersträvans- och beundransvärda just pga. dess strävan mot ökad jämställdhet och
brytning av ojämlika maktförhållanden, det krävs dock att det sker en regelbunden
och självkritisk utvärdering av den egna verksamheten för att undvika att det
återigen är den ledande gruppens intresse som framhålls på bekostnad av andra.
Enligt min åsikt kan inte jämställdhet uppnås så länge man framhäver och
upprätthåller skillnader mellan män och kvinnor med hänvisning till biologisk
determinism. Normer och värderingar kring kategorierna man och kvinna
vidmakthåller därmed sitt strypgrepp kring våra identiteter och hämmar oss på så
sätt i vårt dagliga liv. Min förhoppning är därför att denna studie kan bidra till ett
medvetandegörande och ett omkonstruerande av de traditionella och fast inrotade
genusdiskurser som begränsar oss som män respektive kvinnor, i de val vi gör i det
vardagliga livet och i hur vi utformar vår identitet samt vårt förhållningssätt till
världen. 

Det finns idag en omfattande forskning om könssegregationen i arbetslivet, men
den har främst fokuserat på kvinnor i mansdominerade yrken. Segregationen
drabbar dock inte enbart kvinnor, och för att vi ska få en komplett bild av denna
problematik måste också mäns situation i kvinnodominerade yrken belysas. Detta
kan ge en djupare förståelse av genussystemets reproduktion i arbetslivet. Både
män och kvinnor måste uppmanas till att bryta dessa könskonforma yrkesval,
annars kommer det enbart leda till ökad könssegregering och en fortsatt
reproduktion av rådande genusordning. Den kulturella nedvärderingen av kvinnor
och traditionella kvinnosysslor måste uppmärksammas och sättas i relation till den
manliga normens företräde. Om inte dessa ojämlika värderingar synliggörs kommer
ojämställdheten att kvarstå, oavsett hur många män respektive kvinnor som träder
in i könssegregerade yrken.
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